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Resumo 

Estuda-se, nesta dissertação, o processo de elaboração do ordenamento jurídico estadual 

no contexto do federalismo brasileiro, no qual prevalecem, por imposição de dispositivos 

constitucionais federais, amplas restrições à atuação autônoma dos parlamentares estaduais. 

Essas restrições estão relacionadas com o modelo de repartição de competência legislativa 

entre os entes federados e com a atribuição de iniciativa privativa aos responsáveis pela chefia 

dos Poderes Executivo e Judiciário no processo legislativo, além de outras limitações 

específicas existentes no caso da elaboração dos orçamentos públicos. 

Ao lado dessas restrições, considera-se que a atuação dos representantes eleitos, nos 

termos propostos pela teoria da escolha pública (public choice theory), está fortemente 

direcionada para a satisfação de interesses particulares de clientelas políticas delimitadas. Isso 

significa que os deputados estaduais se dedicam, com maior intensidade, a ações que lhes 

trazem ganhos eleitorais e políticos previsíveis e imediatos. O exame quantitativo e 

qualitativo do ordenamento jurídico vigente no Estado de Mnas Gerais demonstra claramente 

a prevalência de normas de alcance limitado e direcionadas para o atendimento de clientelas 

políticas regionais ou municipais. 

Aponta-se, por fim, como possibilidade para a ruptura com os padrões de produção 

legislativa predominantes e como elemento inovador, potencialmente capaz de favorecer a 

regulamentação de políticas de abrangência ampla e de interesse geral, a introdução de formas 

participativas no processo de elaboração do ordenamento jurídico. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação eficaz de políticas públicas, no estado moderno, está diretamente 

associada à existência de um conjunto de normas jurídicas formais que devem possibilitar, 

ainda que dentro de limites impostos pela realidade social e econômica, alguma 

previsibilidade e estabilidade para o contexto institucional em que atuam os políticos, os 

administradores, os cidadãos e também os demais segmentos organizados da sociedade. 

Essas normas constituem as chamadas "regras do jogo" e são consideradas por Bobbio (1989) 

como indispensáveis para a sobrevivência da sociedade democrática, ou, em uma outra 

perspectiva, por Robert Coase, em seu texto clássico de 1937, como sendo imprescindíveis 

para a sobrevivência e a racionalidade econômica do capitalismo moderno. 

Considerando-se que a produção de normas jurídicas nos estados capitalistas ocidentais 

vem sendo atribuída, como função específica, sobretudo a partir do século XVIII, a um órgão 

coletivo e especializado - o parlamento percebe-se que o estudo das relações que se 

estabelecem no decorrer do processo legislativo entre os agentes nele envolvidos constitui um 

elemento de vital importância para o entendimento do processo de construção do marco 

regulatório das políticas públicas a serem implementadas nos estados mencionados. 

O exame dos limites, das possibilidades, das preferências e das escolhas dos agentes 

políticos - individualmente considerados - no processo de elaboração do conjunto das normas 

que regulamentam as ações do Estado e, conseqüentemente, definem o chamado marco 

regulatório das políticas públicas, já mencionado, constitui o tema central desta dissertação. 

A análise dos mecanismos de escolha adotados pelos parlamentares, na sua atuação 

concreta, não se confunde com o estudo dos processos abstratos e das relações sociais de 

poder, aspectos que normalmente são abordados quando se busca compreender os resultados 

do jogo político. Ao contrário, o estudo dos comportamentos, das preferências e das escolhas 
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individuais dos representantes eleitos, a partir de elementos teóricos que se fundamentam na 

teoria da "escolha pública" - public choice theory - permite que sejam resgatadas questões 

específicas, diretamente relacionadas com os resultados do processo de elaboração legislativa. 

As escolhas individuais acontecem, no entanto, em contextos determinados geográfica e 

historicamente. Ou, no caso da elaboração do ordenamento jurídico em um estado federado, 

como é o brasileiro, obedecendo-se a determinadas regras inscritas no texto da Constituição 

da República. Assim, é necessário que se agregue ao modelo da escolha pública o exame dos 

aspectos institucionais e estruturais que circunscrevem o ambiente licitamente válido para a 

elaboração legislativa no Estado-membro. 

Destaque especial é atribuído, nesta dissertação, à especificidade do objeto de estudo 

escolhido: o Poder Legislativo estadual no contexto do federalismo brasileiro contemporâneo, 

representado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

É necessário que se afirme, desde o primeiro momento, que o contexto constitucional 

brasileiro, com ênfase na repartição de competências legislativas entre os entes federados e na 

relação entre os Poderes constituídos, apresenta como peculiaridade um modelo de 

federalismo em que persiste, desde a década de 1930, um claro desequilíbrio de forças em 

favor da esfera da União e em detrimento da autonomia dos Estados-membros. Nesse 

contexto de um federalismo que se pode definir como centrípeto e centralizador no que se 

refere especificamente à produção de leis, aos legisladores estaduais são impostos limites 

objetivos que circunscrevem de forma profunda a sua esfera de atuação legítima e possível. 

Assim, como veremos, as possibilidades de escolha que se lhes apresentam são bastante 

limitadas, o que, de certa forma, facilita a resolução de um "dilema institucional" que opõe, de 

um lado, a busca de políticas gerais, com alto grau de abstração e amplitude de alcance social, 

e, de outro, medidas específicas, particularizadas e com orientação geográfica restrita. 
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Deve-se lembrar, ainda, que, dadas as peculiaridades do modelo federativo brasileiro, 

muitas das conclusões obtidas nos importantes estudos realizados sobre o Congresso 

Nacional, no Brasil, em especial na última década do século XX, não podem ser extrapoladas 

para o contexto estadual. Assim sendo, uma das dimensões implícitas no trabalho 

desenvolvido diz respeito ao próprio modelo federativo brasileiro e ao exame das relações 

nele presentes. 

A definição do tema e do objeto implica, por sua vez, a escolha do método adequado 

para o desenvolvimento do estudo. 

Existem distintas abordagens teórico-metodológicas que podem ser utilizadas no estudo 

da atuação dos parlamentares. Pode-se, por exemplo, privilegiar o estudo das relações 

econômicas e sociais vigentes em determinado período de tempo e espaço geográfico e, a 

partir daí, procurar compreender os mecanismos que condicionam o funcionamento das 

estruturas políticas. Esse é o procedimento clássico das teorias influenciadas pelo marxismo e 

pelo chamado materialismo dialético. 

Outro tipo de procedimento, bastante diverso, tem como fundamento o método derivado 

das análises econômicas produzidas a partir do final do século XIX. Nesse caso, considera-se 

que os agentes políticos, tais quais os agentes econômicos, procuram maximizar os ganhos a 

serem obtidos em suas ações, com o menor custo possível. As suas escolhas são, nesse 

sentido, racionais: toda ação política tem como objetivo a vitória nas eleições. As abordagens 

fundamentadas nessa base metodológica ganharam força nos estudos do comportamento 

individual dos parlamentares norte-americanos, produzidos a partir da década de 1960. 

Dadas as distintas possibilidades metodológicas que se apresentam no estudo das relações 

de natureza política nas sociedades modernas, das quais as acima mencionadas constituem 

bons exemplos, conclui-se que o primeiro procedimento a ser adotado nesta dissertação, para 

que se possa estudar de forma adequada o comportamento dos parlamentares estaduais 
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mineiros quando da elaboração do ordenamento jurídico estadual, diz respeito ao exame e à 

crítica das abordagens teóricas e metodológicas predominantes no estudo dos legislativos 

modernos. Desse exame, verifica-se que, para o estudo do objeto específico - a elaboração 

legislativa o método que privilegia o contexto das escolhas individuais dos parlamentares é 

o mais adequado, pois não desloca o foco de estudo para elementos que são intervenientes e 

integram o ambiente que circunscreve as suas ações. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a produção das normas não acontece em um vácuo 

social ou político. Inseridas no contexto mais amplo do capitalismo contemporâneo 

encontram-se estruturas sociais, políticas e constitucionais que, embora obedeçam em suas 

linhas gerais aos princípios básicos e aos limites estruturais daquele modo de produção, 

preservam particularidades que merecem a devida atenção daqueles que procuram entender a 

realidade em seus aspectos concretos, historicamente delimitados. As estruturas 

constitucionais e as condições históricas da produção legislativa, embora não constituam o 

foco central da análise, não podem ser esquecidas, pois, como já se disse, intervêm 

delimitando o espaço específico da atuação parlamentar válida e legítima. 

Estudar, portanto, cada uma dessas condições - o elemento institucional e a realidade 

constitucional - contribui igualmente para que se possam determinar algumas das 

características do processo de elaboração legislativa que possibilitam ou dificultam a 

implantação de políticas públicas no espaço institucional atribuído ao Estado-membro, no 

modelo federativo brasileiro contemporâneo. 

No caso específico do Legislativo mineiro, que pode ser adotado como exemplo aplicável 

ao conjunto dos parlamentos estaduais, dada a similitude das estruturas constitucionais no 

Brasil, a elaboração legislativa encontra-se bastante atrelada ao que Mayer e Canon 

(1999:35) definem como sendo o "dilema das políticas públicas" — the policy dilemma: o 

conflito existente na ação parlamentar entre o atendimento a interesses particularistas ou 
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regionalizados, direcionados para a obtenção de ganhos eleitorais imediatos, e a regulação de 

aspectos gerais das políticas governamentais de amplo alcance, que apresentam um potencial 

de conflito (e, portanto, de perdas eleitorais) bem mais elevado. 

O estudo empreendido permite a conclusão de que esse dilema, subjacente as ações e 

escolhas individuais dos representantes eleitos, resolve-se, no Brasil e em Minas Gerais, 

especificamente, por meio da transferência de responsabilidades para agentes determinados: o 

Poder Executivo, as lideranças parlamentares, as agências reguladoras. Essa transferência é 

facilitada pela existência de estruturas constitucionais persistentes desde a década de 1930, 

quando, por meio da Constituição de 1934, foram introduzidas mudanças qualitativas na 

relação entre os Poderes e entre os membros da Federação, mudanças estas que permanecem, 

em sua essência, inalteradas até o século XXI. 

A "lógica da ação congressual", nos termos propostos por Arnold (1990), no caso 

específico examinado, indica que os parlamentares mineiros preferem, com grande 

intensidade, como sugere Hall (1996), optar por ações legislativas que lhes permitam obter o 

maior número de votos e, conseqüentemente, a reeleição, relegando, portanto, a um segundo 

plano as atividades de regulação que não apresentem resultados claramente positivos e/ou 

imediatos. 

Assim sendo, conclui-se que parlamento estadual, no modelo federativo brasileiro, 

mantidas as estruturas constitucionais e a lógica da escolha pública, tem se dedicado - e 

provavelmente continuará a se dedicar - preferencialmente à elaboração de atos que pouca 

importância apresentam no contexto da regulação das políticas públicas substantivas, de 

amplo e generalizado alcance social, a menos que se introduzam novos elementos 

institucionais nas relações consolidadas existentes. 

A lógica dominante, no entanto, pode ser quebrada adotando-se o procedimento ao qual 

Santos e Avrizter (2003) denominam experimentalismo institucional. Algumas 
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transformações qualitativamente significativas podem ser percebidas no processo de 

elaboração legislativa e nas práticas participativas encampadas pela Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais, a partir de 1990. A abertura da Assembléia mineira para a 

participação da sociedade civil, estudada por Anastasia (2001), mais do que uma intervenção 

na dimensão da representação — que, ao lado da fiscalização e da elaboração legislativa, 

constitui uma das três áreas de atuação específica dos parlamentos - constitui uma inovação 

que modifica qualitativamente o processo de elaboração legislativa. Essa inovação tem um 

importante potencial para a promoção de alterações na lógica preponderante no 

comportamento parlamentar, especialmente no que se refere à elaboração de normas 

destinadas à regulação substantiva das políticas públicas. 

Esse processo, importante porém ainda insuficiente para alterar de forma qualitativa a 

lógica do processo de elaboração legislativa, aprofunda-se com a possibilidade aberta em 

2003 para a interferência popular participativa na elaboração, no acompanhamento e na 

revisão dos planos de governo e dos orçamentos estaduais. A experiência conduzida pela 

Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

quando da elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual 

de Ação Governamental 2003-2007 e da Lei Orçamentária de 2003, é o exemplo fático que se 

adota para examinar o processo de transformação mencionado. 

Assim sendo, no estudo empreendido nesta dissertação procura-se demonstrar, por meio 

do exame da produção legislativa estadual, que existem padrões específicos de atuação 

parlamentar - que se direcionam para a elaboração de normas de natureza particularista - e que 

esses padrões podem ser modificados por meio da introdução de formas participativas de 

atuação da sociedade. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. 
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O ponto de partida para o estudo, apresentado no capítulo 1, reside no exame das 

principais linhas de pesquisa na produção teórica acerca do Poder Legislativo brasileiro, no 

decorrer do século XX. Não se trata, no caso, de um recurso meramente ilustrativo ao 

contexto histórico: mais do que isso, pretende-se associar as linhas de abordagem 

predominantes, com seus conceitos e procedimentos metodológicos, à concepção obtida em 

determinado momento sobre o Poder Legislativo e à visão que se tem acerca das suas relações 

com os demais segmentos da sociedade e, especialmente, com o Poder Executivo. Ao final do 

capítulo, conclui-se pela possibilidade da adoção, quando do exame da atuação do Legislativo 

mineiro, da matriz teórica derivada da chamada teoria da escolha pública, desenvolvida por 

autores norte-americanos, a partir da década de 1960. 

O capítulo 2 é, de certa forma, um desdobramento do antecedente. Para que a teoria da 

escolha pública seja logicamente válida, é necessário que os agentes envolvidos possam 

identificar-se reciprocamente, de modo claro. Nos Estados Unidos, onde o sistema eleitoral 

adota o voto distrital majoritário - e onde há uma antiga e persistente polarização entre dois 

partidos políticos - , não existem grandes dificuldades para a identificação recíproca entre 

eleitores e representantes. O caso brasileiro é mais complexo: aqui, o "distrito" é a unidade 

federada, nas eleições estaduais e nacionais, o sistema partidário é bastante fragmentado e o 

modelo eleitoral é o da representação proporcional. Esses elementos, além da transferência de 

votos entre candidatos, dada a possibilidade de votação em uma lista fechada por meio do 

voto na legenda partidária, fazem com que autores como F. Santos (2003) considerem ser 

"absolutamente impossível" a identificação recíproca entre eleitores e representantes. 

O acompanhamento do comportamento eleitoral e dos mapas de votação dos deputados 

estaduais eleitos em Minas Gerais em 1994, em 1998 e em 2002, exposto no capítulo 2, 

mostra o equívoco da argumentação acima mencionada. A transferência de votos tem efeitos 

concretos apenas para que se defina o montante de vagas obtidas pelo partido ou coligação. 
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Para que o candidato específico seja considerado eleito, deve contar com um número 

suficiente de votos nominais. Esses votos, como se comprova no estudo, podem ser 

regionalmente identificados e apresentam altas taxas de concentração: nas eleições de 2002, 

por exemplo, 15 deputados, em um conjunto de 77, obtiveram mais de 90% dos seus votos em 

apenas duas das 66 microrregiões geográficas do Estado. Dessa forma confirma-se a 

possibilidade da identificação regional de clientelas políticas e, conseqüentemente, a 

aplicabilidade da matriz teórica e metodológica, derivada da teoria da escolha pública adotada 

no capítulo 1. 

Os dois primeiros capítulos, dessa forma, abordam preferencialmente questões de 

natureza teórica e metodológica. 

No capítulo 3 examina-se a evolução das estruturas constitucionais no Brasil, além de se 

discutir e problematizar o próprio conceito de lei. Esses procedimentos são necessários para 

que se possa ter com clareza uma visão acerca do contexto que circunscreve e delimita a ação 

parlamentar estadual, no processo de elaboração legislativa. Defende-se, nesse capítulo, o 

argumento de que as principais mudanças qualitativas na relação entre os Poderes Legislativo 

e Executivo e na repartição de competências entre os entes federados - especialmente entre os 

Estados-membros e a União - aconteceram, no Brasil, quando da promulgação da 

Constituição de 1934. Esse fato, além de reforçar a concepção de que o processo iniciado pela 

Revolução de 1930 representa realmente um movimento no sentido da introdução de 

alterações estruturais na sociedade brasileira, indica a persistência, não importa qual seja o 

regime político - autoritário ou democrático - de aspectos estruturais no contexto político e 

legislativo brasileiro. Esses aspectos favorecem a transferência de atribuições no processo 

legislativo para agentes que não sejam os parlamentares. Esses últimos, atuando segundo a 

lógica da escolha pública, por sua vez, devem ser percebidos como co-partícipantes, e não 

como "vítimas", do processo, pois essa transferência lhes é conveniente, na medida em que os 
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afasta de decisões potencialmente desgastantes e lhes permite dedicar-se com mais 

intensidade aos seus interesses eleitorais. 

Além disso, procura-se, ainda no capítulo 3, analisar o modo pelo qual o processo de 

regulação de relações sociais, na modernidade, assume a forma de normas jurídicas, 

sancionadas pelo poder estatal. Os requisitos e procedimentos tradicionais dos parlamentos, 

profundamente marcados pela discussão em tomo de princípios e pela natural lentidão do 

processo de tomada de decisões, são confrontados, no século XX, pela crescente 

"tecnicização" dos conteúdos normativos, pela urgência e pela efemeridade das normas, dadas ^ 
tó £ 

as condições de mudança social e tecnológica acelerada. Esse elemento - a inadequação dos H 3.. 

¡2 si 
procedimentos legislativos as condições intrínsecas do processo de regulação no século XX - ^ -¿j 

•i %\ 
contribui, ao lado do mencionado no parágrafo anterior, para que se corifirme o que*"" ? { 

poderíamos denominar de "esvaziamento justificado" das atribuições tradicionais das casas 

parlamentares. 

No capítulo 4 são apresentados dados empíricos que buscam comprovar as afirmações 

produzidas nos anteriores. Nesse capítulo, inicia-se o estudo pela apresentação da série 

histórica da legislação estadual mineira, a partir de 1947, e sua discriminação por conteúdo — 

sempre associada ao contexto constitucional da época, que, como se afirmou, impede algumas 

iniciativas legislativas e determina a existência de outras. Também são examinadas algumas 

outras importantes relações, como as que se estabelecem, por exemplo, entre a base territorial 

de determinado parlamentar e sua atuação específica no processo legislativo. 

Os dados coligidos mostram que persiste a tendência, em todo o período, ao 

crescimento da produção de normas legais claramente destinadas ao atendimento de interesses 

particularistas ou regionais, como é o caso das que prevêem a doação de imóveis estaduais a 

prefeituras municipais ou visam declarar como sendo de 'utilidade pública" entidades da 

sociedade civil, normalmente atuantes em contextos regionais bastante restritos — 

I B I B L I O T E C A 
fUNPAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
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municípios, distritos ou mesmo bairros. Acompanhando-se especificamente a produção 

legislativa de um grupo de 24 deputados estaduais de vários partidos políticos, selecionados 

pelo fato de terem logrado êxito tanto nas eleições de 1994 e 1998 como nas de 2002, 

percebe-se a homogeneidade no modelo de comportamento mencionado: dos projetos de lei 

por eles apresentados, aprovados pela Assembléia e sancionados pelo Governador, em média 

86% têm o conteúdo do tipo acima definido. 

Ainda no capítulo 4, como elemento adicional para se confirmar o direcionamento 

regional ou municipal da atuação parlamentar, são apresentados alguns dados relativos à 

atuação dos deputados na elaboração do Orçamento de 2004. Esses dados confirmam, em 

primeiro lugar, aquilo que o senso comum e a imprensa não se cansam de demonstrar: as 

emendas parlamentares apresentam forte conteúdo paroquial na alocação de recursos. Mas, 

além disso, o exame do processo permite verificar a aplicabilidade de alguns dos pontos 

centrais da teoria da escolha pública, como é o caso da definição de regras comuns que 

impedem ou dificultam o comportamento individual desviante ou da predominância, no 

processo de votação, do chamado logrolling, ou seja, a troca generalizada de apoios mútuos. 

Percebe-se também que, quando os agentes definem previamente os limites quantitativos para 

a apresentação de emendas individuais ao orçamento, mantidas as restrições qualitativas de 

natureza constitucional, o comportamento dos parlamentares estaduais enquadra-se no modelo 

proposto por Buchanan e Tullock (2001:210), autores que afirmam serem as escolhas das 

regras organizacionais, e não as relativas às "alocações", os elementos centrais das ações dos 

agentes políticos. 

Finalmente, no capítulo 5, são examinadas algumas das iniciativas inovadoras no 

processo legislativo mineiro, que carregam um potencial de transformação na lógica da ação 

parlamentar vigente. 
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Nesse capítulo examina-se o processo legislativo a partir de uma perspectiva diferente 

daquela que se utilizou nos anteriores. Substitui-se a análise de relações consolidadas, 

baseadas em padrões particularistas e regionalistas de conduta, pelo estudo de aspectos 

potencialmente transformadores na dinâmica da regulamentação das políticas públicas. 

A introdução de um elemento novo e relevante, a participação social no processo 

legislativo, com a construção de regras que permitem a audiência de pessoas e instituições por 

parte de parlamentares e comissões, parece ser o mecanismo eficaz para a transformação 

democrática nos processos de regulamentação das políticas públicas substantivas em Minas 

Gerais. Trata-se de uma experiência institucional que pode permitir o início de um processo 

de superação dos limites estruturais e institucionais que interferem na produção do conjunto 

de normas jurídicas que constituem o marco regulatório de políticas públicas. 

Em síntese, espera-se que se tenha demonstrado, no estudo, de modo coerente e 

razoável, que a existência de condições estruturais (de natureza político-constitucional) e 

históricas (associadas à concepção de lei no Estado contemporâneo) impede que os membros 

do Poder Legislativo estadual, quando atuando isoladamente e sem o suporte de organizações 

e entidades da sociedade civil, tenham participação relevante no processo de construção do 

marco regulatório das políticas públicas. Essas dificuldades não estão associadas ao 

"despreparo" ou ao "desinteresse" dos parlamentares, ou a uma certa imagem voluntarista e 

individualista das relações entre Executivo e Legislativo, mas decorrem de fatores estruturais 

que, desde a década de 1930, estão presentes no contexto jurídico e federativo brasileiro. 

Ao lado dos elementos estruturais, considera-se também que prevalece, no Brasil, tal qual 

nos Estados Unidos, uma determinada lógica na ação individual dos representantes eleitos que 

os direciona para uma atuação que lhes traga, de forma imediata, ganhos eleitorais. 

Ainda assim, aponta-se como alternativa viável para o aprofundamento das formas 

democráticas de atuação social, quando da construção de um ordenamento jurídico 
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direcionado para as questões mais substantivas, a consolidação de um novo modelo 

participativo, que tenha como objetivo instaurar no processo legislativo, de forma legítima, 

um espaço para influência de agentes sociais até então desprovidos de acesso direto aos 

centros de poder. 

Esse modelo, em Minas Gerais, especialmente a partir de mudanças implementadas em 

2002, acena para o acompanhamento das políticas públicas e para a consolidação de 

processos democráticos de participação no processo legislativo, nas áreas especialmente 

sensíveis e significativas do Orçamento e do Planejamento Governamental. 
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CAPÍTULO 1 

A natureza do enfoque teórico 

O exame da atuação concreta dos agentes públicos, que inclui os processos de tomadas de 

decisão e os seus desdobramentos quando da implementação de políticas de interesse coletivo, 

constitui um tema que tem sido pouco desenvolvido nas Ciencias Sociais, ao longo do tempo, 

no Brasil. Essa constatação, válida para o estudo das ações de todos os agentes políticos e 

técnico-administrativos que intervêm naquelas atividades que são consideradas normalmente 

como próprias de governo - isto é, as desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo -, é, no 

entanto, particularmente pertinente quando se trata do exame da atuação dos membros dos 

Poderes Legislativo e Judiciário. 

No caso específico do Legislativo, deve-se ressaltar que o estudo dos mecanismos que 

delimitam a atuação dos representantes eleitos não se confunde, como objeto científico 

específico, com a análise de estruturas ou de processos e contradições presentes no ambiente 

político-econômico ou no modelo eleitoral vigente.1 

Destacar, como objeto de estudo, o processo de decisão e de elaboração de normas 

jurídicas no nível estadual e procurar relacioná-lo com o contexto jurídico-institucional em 

que ele acontece significa privilegiar uma dimensão importante — e pouco explorada — no 

estudo da política nacional: a que tem como objeto central o exame da atuação dos agentes 

políticos em um Estado Democrático de Direito e das relações específicas que se estabelecem 

nesse processo. 

1 - Caín, Ferejhon e Fiorina (1987:3) alertam para a necessidade de que sejam estudados os processos específicos 
de alocação de recursos, componente que, segundo os autores, são vistos usualmente de modo pejorativo ("pork 
barrei"). Segundo eles, 'Vhat representatives do reveáis something about what constituents want tilem to do, and 
botb, in turn provi de infonnation about contemporary representative-constítuency reíationship" (p.4). 



18 

Apesar de parecer bastante óbvio, é preciso, inicialmente, que se relembre o fato de que 

o exame dos fenômenos políticos comporta distintas abordagens, que, normalmente, estão 

associadas ao contexto teórico dominante no pensamento acadêmico, ou, ainda, aos temas que 

mais preocupam a sociedade em um determinado momento. 

Schwartzman (1982:119) chama a atenção para a complexidade da análise dos sistemas 

políticos, os quais, segundo ele, requerem "pelo menos três tipos bastante diferenciados de 

consideração" : 

a) aspectos estruturais da formação do Estado - abordagem histórica; 

b) a questão constitucional; 

c) o próprio processo de disputa, negociação, composição, que não deriva 

simplesmente dos interesses subjacentes nem das regras formais. Esse último 

aspecto, segundo o autor, "tem uma dinâmica própria que deve ser estudada em sua 

especificidade". 

A predominância (ou a ausência) de uma determinada forma de abordagem teórica, em 

um certo período de tempo, como ocorre no caso dos estudos sobre o Legislativo 

especificamente, não constitui um elemento metodologicamente neutro: a "academia", ao 

determinar, consensualmente, qual seria o foco relevante da análise, antecipa, de certa forma, 

as conclusões gerais a que se chega na maior parte dos trabalhos produzidos sobre o tema, no 

momento considerado. 

Assim sendo, cabe aqui examinar, ainda que rapidamente, quais foram ou são os temas e 

procedimentos dominantes no estudo do Legislativo, associando-os às conseqüências que 

geraram no campo do conhecimento sobre esse Poder. 
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1.1 - A abordagem histórica: a construção da nacionalidade e da sociedade 

A primeira dimensão apontada por Schwartzman (1982) — aquela que se refere aos 

aspectos estruturais da formação do Estado — foi a predominante nos estudos sobre a política 

brasileira durante quase todo o transcorrer do século XX. Esse tipo de abordagem apresenta 

como principal característica a ênfase sobre os aspectos estruturais da sociedade, com a 

conseqüente diluição do objeto específico, que constitui o tema do estudo aqui desenvolvido 

— o Poder Legislativo —, em um contexto mais amplo de análise, cuja centralidade está nas 

relações entre grupos ou classes sociais. A maior conseqüência dessa forma de abordagem 

está na subestimação de questões específicas do Legislativo e na subordinação dos interesses 

próprios dos parlamentares — individualmente considerados — a supostos interesses 

abstratos ou coletivos, de difícil comprovação ou mensuração. 

Vejamos, portanto, alguns exemplos das vertentes mais significativas daquelas a que 

denominaremos "abordagem histórica". 

Na primeira metade do século XX, apresentava-se como um sério problema para os 

principais intelectuais brasileiros da época a questão da elaboração de um modelo de 

pensamento autóctone, direcionado para a compreensão de aspectos relacionados com a 

construção da nacionalidade e para o fortalecimento do Estado. As obras clássicas de Gilberto 

Freire, Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de Hollanda e Caio Prado Jr., sempre mencionadas 

quando nos reportamos àquele período, representam os principais exemplos desse esforço.2 

2 - As obras sempre apontadas em todas as listas são, de Gilberto Freire, a trilogia que tem em Casa Grande e 
Senzala o principal volume, de Oliveira Vianna, Populações Meridionais do Brasil, de Sérgio Buarque de 
Hollanda, Raízes do Brasil e de Caio Prado Jr., Formação Econômica do Brasil. Além desses autores, pode-se 
apontar obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou Os Africanos no Brasil, de Nina Rodrigues, como 
exemplares do esforço para a construção do pensamento brasileiro na primeira metade do século XX. 
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Um denominador comum entre os trabalhos dedicados à compreensão das estruturas 

políticas brasileiras, nos anos 20 e 30 do século passado, referia-se ao descontentamento com 

a suposta desorganização do Estado, produzida pela fragmentação do poder político 

dominado pelas oligarquias locais. A esse aspecto acrescia-se um hipotético 

"distanciamento" entre o pensamento das elites nacionais e a realidade brasileira. 

As propostas de reorganização nacional, apresentadas por autores importantes do período, 

freqüentemente adotavam os pressupostos mencionados e concluíam pela necessidade, em 

maior ou menor grau, do fortalecimento do poder político e da capacidade administrativa da 

União. Esse é o caso, por exemplo, da obra de Alberto Torres, escrita entre 1911 e 1913 e 

publicada em sua íntegra duas décadas depois.3 

Nas obras voltadas para a construção "estruturante" da nação brasileira são marcantes a 

pouca relevância conferida ao papel específico do Poder Legislativo no processo e a 

desatenção com o estudo das relações políticas que no seu interior poderiam acontecer. Esse 

fato se explica tanto pela urgência que se atribuía aos demais problemas de construção da 

nacionalidade e do Estado brasileiro quanto pela própria dimensão estreita e pouco 

significativa da política institucionalizada, dada a predominância no contexto nacional das 

relações de cunho personalistas, coronelistas e clientelistas. 

Nas décadas de 1950 e 1960 surgiram novos enfoques teóricos que tinham como 

elemento central algumas das formulações da chamada "teoria do desenvolvimento". Nesse 

período, imediatamente posterior à derrota dos principais regimes ditatoriais europeus na 

Segunda Guerra Mundial, o processo de redemocratização que se estende ao Brasil e a outros 

3 - Ein.4 organização nacional, Alberto Torres (1933:388-9), após ressaltar que "anossa falta de senso e de 
preparo político é fácil de demonstrar, para qualquer pessoa: estudar os trabalhos dos homens públicos, de outros 
tempos e de hoje; e deste estudo resultará, logo, que nenhum deles se ocupou dos problemas da nossa 
nacionalidade, da nossa sociedade, da nossa gente e de nossa terra., ."(grifos do autor), propõe seu próprio 
projeto de reforma constitucional, "destinado a corrigir os defeitos do regime democrático e indicar os meios de 
o adaptar, bem como o regime federativo, à nossa terra e ao nosso povo". Para isso, sugere o fortalecimento do 
governo federal e a reforma do sistema eleitoral, para que se possa assegurar "a intervenção dos mais capazes, na 
direção da vida pública". 
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4 - O artigo "O desenvolvimento econômico na América Latina e seus principais problemas", publicado na 
Revista Brasileira de Economia, ano 3, n° 3, em setembro de 1949, causou impacto por afirmar serem estruturais 
os desequilíbrios nas relações de troca entre os países produtores de matéria-prima e os industrializados, 
rompendo com o paradigma dominante da chamada "vocação natural" que seria própria de determinadas 
economias periféricas. 

5 - Graciarena (1971:33), por exemplo, afirma que "o processo político formal (o jogo e a competição entre os 
partidos, o funcionamento do sistema parlamentar, o sistema eleitoral, as eleições, etc.) não é freqüentemente o 
aspecto mais importante do processo político geral. (...) Os mecanismos constitucionais e democráticos são 
débeis e se acham à mercê de forças que escapam ao seu controle efetivo". 

6 - Um bom exemplo dessa segunda vertente interpretativa encontra-se na obra de Lopes (1978). Ao examinar as 
transformações políticas no Brasil, no pós-guerra (capítulo V, pp. 83-93) o autor aponta para o surgimento de 
novos tipos de parlamentares, ao lado dos remanescentes representantes ligados ao antigo sistema coronelista : 
os dos grupos econômicos -"que podem facilmente comprar, direta ou indiretamente, os cabos eleitorais e se 
elegerem" (p.89); o político de clientela - "que não se prende a quaisquer posições definidas com respeito a 
questões mais amplas" e "tende a se inclinar com a opinião preponderante do momento" (p.90). 

países latino-americanos fez-se acompanhar por uma mudança de perspectiva nas abordagens 

teóricas acerca dos principais problemas da região. 

A questão do desenvolvimento econômico - associada, posteriormente, a uma suposta 

necessidade de se promover o "desenvolvimento político" - que foi apresentada de modo 

paradigmático por Raul Prebisch, no final da década de 1940, passou a ocupar um lugar 

privilegiado nos estudos elaborados no Brasil, nas duas décadas seguintes 4 . 

É importante ressaltar elementos específicos das análises de cunho desenvolvimentista, 

nos pontos em que se referem à dimensão institucional da esfera política nacional. 

O primeiro deles diz respeito à pouca relevância que se confere ao jogo político formal.5 

A esse elemento associa-se aquilo que se considera ser o papel simplesmente instrumental das 

instituições políticas, que se acredita serem apenas canais de expressão dos interesses 

individuais ou de grupos sociais restritos.6 

Outra característica presente nas obras do período, desenvolvida principalmente a partir 

das formulações de Huntington (1975), é a que vê no sistema político a incapacidade para 

processar um número excessivo de demandas sociais, fato que está na gênese dos regimes 
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autoritários chamados "pretorianos".7 Esse autor tornou-se referência entre os estudiosos do 

processo de desenvolvimento em países periféricos, especialmente por associar a alta 

participação política, supostamente desencadeada naquele processo, com o presumidamente 

baixo nível de institucionalização existente nos países mencionados, disso decorrendo 

situações de instabilidade institucional, que, segundo ele, estariam na origem das intervenções 

militares "pretorianas". 

Em seu conjunto, as características predominantes nos estudos políticos das décadas de 

1950 e 1960 favoreceram, portanto, o aparecimento e a consolidação de novos modelos 

teóricos em que o papel dos parlamentos é subestimado ou desprezado. 

Assim, pode-se dizer que, de modo geral, a abordagem predominante nos estudos teóricos 

brasileiros até meados da década de 1980, pelo menos, pouco significou em termos de avanço 

no conhecimento específico acerca dos mecanismos próprios de funcionamento do Poder 

Legislativo. Pelo contrário, contribuiu, mesmo que de forma não intencional, para a 

consolidação, no senso comum, da visão estereotipada acerca do Poder Legislativo como 

uma instituição pouco produtiva e parasitária nas sociedades latino-americanas. 

1.2 - A dimensão política da realidade: uma nova forma de abordagem específica 

A partir do final da década de 1970 e especialmente no decorrer da década de 1980, ao 

término de um lento processo de transição política — que compreendeu a "distensão" do 

período Geisel e a "abertura lenta e gradual" do governo Figueiredo — caminhou-se, no 

Brasil, para a reconstrução de uma ordem democrática do tipo liberal. Esse processo teve seu 

7 -. Segundo Huntington (p.208), "num sistema pretoriano, as forças sociais se enfrentam cara a cara; não há 
instituições políticas nem grupos de líderes políticos profissionais reconhecidos e aceitos como intermediários 
legítimos para moderar os conflitos entre os grupos." Na ausência dessas instituições, a política adquire um 
contexto hobbesiano de luta entre todos, com o surgimento de partidos totalitários ou de grupos específicos, dos 
quais os militares constituem o exemplo mais significativo, que assumem o controle do governo, ainda que de 
forma permanentemente instável. 
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momento culminante quando da promulgação de uma nova Constituição, em 5 de outubro de 

1988, fato que possibilitou a realização das primeiras eleições diretas para a chefia do 

Executivo Federal desde 1960. 

As transformações no ambiente político foram acompanhadas, nas décadas de 1980 e 

1990, pelo aparecimento, no campo da teoria política, de alguns estudos inovadores acerca do 

novo arranjo institucional, arranjo este que possibilitou a implantação, no Brasil, do chamado 

Estado Democrático de Direito. 

Em importante estudo, Olavo Brasil de Lima Jr. (1997) procurou associar a atuação do 

Poder Legislativo às transformações da democracia representativa no decorrer do século XX. 

Apoiando-se nos conceitos desenvolvidos por Held 8 , Olavo Brasil adotou o conceito de 

"participação regulada1', no qual se tem um misto entre as duas propostas desenvolvidas por 

Held, a da democracia legal e a da sociedade participativa. 

No caso brasileiro, de acordo com Olavo Brasil, a construção do novo modelo não foi 

acompanhada pelo abandono da "democracia legal", pois é recorrente a busca de regulação, 

por lei, da realidade social, sob a tutela exercida pelo Estado. A democracia legal assume um 

novo significado, que tem como objetivo introduzir novos princípios na elaboração de 

políticas públicas. Esse fato constituí uma fonte de novos conflitos, que ocorrem entre a 

necessidade técnica da eficiência e a demanda política da participação (p.29). Nesse 

contexto, é inevitável que as atenções se dirijam também para a atuação institucional do Poder 

Legislativo, a quem compete produzir, no regime democrático, o ordenamento jurídico que irá 

delimitar a elaboração das políticas púbücas. 

8 -. Segundo Olavo Brasil (1997:29), "à direita, Held atribui uma concepção de 'democracia legal', cujos 
princípios de justificação se baseiam no princípio majoritário como método decisório capaz de proteger o 
indivíduo da ação governamental arbitrária, aliado à liberdade e iniciativa individuais no mercado", e, à 
esquerda, uma concepção de sociedade participativa. Nesse caso, de acordo com Olavo Brasil, "prescreve-se a 
democratização da sociedade mediante a participação direta dos indivíduos na regulação das instituições sociais, 
sobretudo nos locais de trabalho e nas comunidades, e a democratização as instituições políticas, inclusive 
propondo um sistema institucional, digamos, aberto, para possibilitar o experimentalismo institucional". 
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Na década de 1990 recolocou-se, também, para a teoria, a questão da "governabilidade" 

— ou governance como prefere, por exemplo, Diniz (1995) - no ambiente competitivo das 

democracias liberais. Trata-se, no caso, de se criticar e de se superar formulações como a de 

Samuel Huntington.9 

Um ponto central no novo arranjo institucional - que tem sido acompanhado com atenção 

crescente (e, de certa forma, inovadora, no Brasil, pelo menos) por parte dos cientistas 

políticos - diz respeito às relações entre os Poderes Legislativo e Executivo. 

Abranches (2001:265), discorrendo sobre o que denomina "presidencialismo de 

coalizão", aponta alguns dos principais aspectos da nova democracia brasileira. De acordo 

com o autor, 

O principal eixo de impacto desse regime de governança é o da relação entre o Legislativo 
e o Executivo. Por isso ela tem sido um elemento crítico na democracia brasileira. Some-se uma 
agenda de país emergente com o desequilíbrio que mencionei entre oferta e demanda de 
políticas públicas, uma presidência com amplos poderes, mas que depende de uma aliança entre 
partidos rivais para governar. Incorpore ainda uma federação extensa e assimétrica e a 
interferência dos governadores na relação entre o presidente e o parlamento. Tem-se um arranjo 
complexo, que dificulta decisões rápidas epode afetar a estabilidade política. 

Mantendo-se dentro da mesma preocupação com as instituições representativas no regime 

democrático, mas a partir de uma perspectiva diferente daquelas que viam no parlamento um 

elemento dificultador do processo decisório, limongi e Figueiredo (1995), em trabalho que se 

tomou referência para os estudos recentes sobre o tema no Brasil, contestaram a tese 

tradicionalmente aceita que associava de forma direta a atuação do Congresso à tentativa de 

paralisar as ações do Executivo. 

Segundo esses autores, "antes que obstáculo, o congresso se revela disposto a facilitar a 

tramitação das matérias presidenciais e, sobretudo, a remover possíveis obstáculos à ação 

9 - Uma crítica adequada e severa às formulações de Huntington pode ser encontrada na obra de Reis (2000). A 
esse respeito, ver, por exemplo, "Governabilidade, instituições e partidos", artigo originalmente publicado em 
1995 na revista Novos Estudos Cebrapn. 41 
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presidencial" (1995:174). Para explicar essa situação, eles analisam aspectos institucionais e 

aspectos regimentais da Câmara dos Deputados, além das relações internas de poder naquela 

Casa Legislativa, e concluem que "há uma forte e, em geral, pouco notada, continuidade legal 

entre o período autoritário e o atual no que diz respeito às regras que regulam as relações entre 

os poderes Executivo e Legislativo" (1995: 196). 

Percebe-se, pela rápida exposição de alguns dos traços dominantes no novo modelo 

teórico que surge no Brasil, na década de 1990, que o Poder Legislativo passa a ser um dos 

principais objetos da nova safra de estudos políticos. A preocupação com a governabilidade 

no regime democrático não pode prescindir do conhecimento dos processos decisórios que 

ocorrem no interior daquele Poder. E preciso, também, recordar que a institucionalização não 

acontece simplesmente com a montagem formal de um novo texto constitucional, mas 

demanda, nos termos adotados por Reis (2003), uma certa "tradicionalização" de 

procedimentos. 

Após criticar autores como Hélio Jaguaribe — "para quem governabilidade significa 

governismo e necessidade de se afastar 'um Congresso irresponsável', além do Judiciário 

corrupto ou do Ministério Público não cooperativo" (p. 15)— ou Bresser Pereira, que, 

segundo ele, simplifica todas as relações políticas ao catalogá-las como "crise de 

governança", sempre a partir do ponto de vista do Executivo (p. 16), Reis chama a atenção 

para o fato de que a construção institucional é um processo moroso, "que envolve uma certa 

'tradicionalização' e 'sacralização' cívica dos mecanismos e procedimentos criados, como 

condição de que possam vir a garantir o compromisso estável (necessário para a observância 

do requisito de adaptabilidade institucional) entre forças e interesses diversos" (p. 19). 

Se o processo de institucionalização de mecanismos democráticos de decisão apresenta 

problemas, como os apontados, há, ainda, outros elementos que contribuem para que as 

relações entre os Poderes Executivo e Legislativo sejam marcadas por determinadas 
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particularidades. Esses elementos podem ser definidos como históricos e estruturais: estão 

associados a transformações que extrapolam os aspectos regimentais ou constitucionais. Os 

estudos políticos, no Brasil, de modo geral, pouca atenção conferem ao fato de que as 

transformações tecnológicas costumam produzir significativos impactos em outras esferas da 

vida social. 1 0 

Conclui-se, portanto, que, apesar do avanço nos estudos sobre o Poder Legislativo 

alcançado no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, existem ainda algumas lacunas teóricas que 

dificultam o entendimento das ações daquele Poder, como objeto específico e dotado de 

peculiaridades. Para que sejam estudadas a contento as relações entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, como pretendem autores como Fernando Abruccio, Argelina Figueiredo, 

Fernando Limongi ou Fabiano Santos, por exemplo, o passo preliminar consiste no 

conhecimento mais profundo das relações que se apresentam no interior do Poder 

Legislativo e, também, das estruturas constitucionais que delimitam as formas legítimas de 

atuação dos órgãos e entidades públicas nas sociedades democráticas modernas. 

De todo modo, no entanto, os trabalhos produzidos no decorrer da década de 1990, no 

Brasil, têm como grande mérito a "descoberta" do Poder Legislativo como objeto específico 

de análise política. Devem ser compreendidos como sendo o ponto de partida para o 

aprofundamento das relações específicas — ou, em outros termos, da lógica própria — que 

acompanha o processo de seleção de representantes e de definição de políticas públicas nas 

modernas democracias. 

- Esse fato é realmente paradoxal: um dos pilares da teoria marxista, exposta em O Capital, diz respeito à 
relação que se estabelece entre as condições tecnológicas (relações de produção) e o ambiente social e político 
correspondente. 
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1.3 - A abordagem institucional 

Um importante modelo teórico, que privilegia tanto elementos institucionais quanto o 

estudo do comportamento individual dos parlamentares e eleitores, tem sido desenvolvido por 

estudiosos norte-americanos, especialmente a partir da década de 1960. 

Adotando conceitos, métodos e procedimentos derivados da análise econômica, autores 

como Anthony Downs, James Buchanan e Gordon Tullock, entre outros, voltaram sua atenção 

para o exame da racionalidade inerente ao processo decisório no interior das estruturas 

políticas. Trata-se da teoria da "escolha pública", que parte do pressuposto de que os atores, 

racionalmente, procuram sempre maximizar o ganho obtido com o emprego de recursos 

escassos. 

Mercuro e Medema (1997:84), após definirem a teoria da escolha pública como a 

aplicação da análise econômica (derivada das premissas neoclássicas) aos processos políticos 

de decisão, incluindo teorias do Estado, regras de votação e comportamentos eleitorais, 

chamam a atenção para a existência de dois aspectos distintos nos trabalhos elaborados 

segundo essa corrente teórica: o "positivo" e o "normativo". Interessa-nos especificamente o 

aspecto "positivo", que, segundo os autores (p.85), apresenta as seguintes características: 

Com respeito ao aspecto positivo, com base no critério da eficiência, a teoria da escolha 
pública investiga (1) o processo político subjacente ao poder legislativo e às normas jurídicas 
elaboradas, (2) as regras subjacentes ao processo administrativo-burocrático de decisão e às 
decisões da burocracia, (3) o processo regulatório em conjunto com as leis promulgadas e os 
regulamentos, (4) o processo constitucional, com ênfase nas regras primordiais que estabelecem 
o processo de elaboração das demais normas e os limites constitucionais para as escolhas 
(tradução nossa). 

Das quatro possibilidades de estudo listadas por Mercuro e Medema, com exceção da 

segunda — a que se refere aos comportamentos da burocracia — três estão inevitavelmente 

presentes quando se pretende analisar o processo específico e concreto de elaboração 
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legislativa. Assim sendo, pode-se concluir que a teoria da escolha pública oferece um 

instrumental valioso para esse tipo de estudo. 

Vejamos, a seguir, como alguns dos principais autores que adotam as premissas 

metodológicas da teoria da escolha pública abordam aspectos específicos do processo político 

e do comportamento parlamentar. 

No caso dos governos e dos partidos políticos, o comportamento racional direciona-se, 

segundo Downs (1999:33), para a obtenção do máximo apoio político e, conseqüentemente, 

para a vitória nas disputas eleitorais. 

E preciso ressaltar que a racionalidade na ação política, nos termos propostos por 

Downs, não se refere a fins ou objetivos, mas tem como seu elemento central a busca dos 

meios adequados para a consecução das metas propostas. Trata-se, portanto, de uma 

racionalidade do tipo metodológica e instrumental, ao contrário dos pressupostos de natureza 

ontológica adotados normalmente nos estudos filosóficos ou psicológicos. Nesse ponto, a 

crítica de Downs dirige-se especialmente aos modelos que procuram fundamentar a ação 

governamental na busca de um suposto "bem-estar social" genérico e pouco preciso. No 

mundo real, segundo o autor, para que isso acontecesse, seria necessário pressupor que os 

homens que controlam o governo "são perfeitos altruístas no que diz respeito a suas ações 

produtivas. Apenas eles, entre todos os homens na sociedade, não têm motivações privadas 

outras que não o desempenho de sua função social" (p.304). 

O "axioma crucial", nos termos usados pelo próprio Downs (1999:48), é o da afirmação 

do interesse pessoal como elemento motriz da ação individual ou coletiva: supõe-se que "todo 

indivíduo, embora racional, seja também egoísta". Além dessa premissa, um outro aspecto 

central na argumentação do autor consiste no destaque conferido ao partido político. Quando 

atuando em um contexto democrático que se define pela existência de regras e limites 
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constitucionais típicos da democracia liberal 1 1, o partido, para o autor, é o agente mais 

importante no jogo político, e, portanto, a unidade sobre a qual se desdobram as suas análises. 

Assim, é possível a Downs concluir que : 

os políticos no nosso modelo nunca buscam o poder como meio de executar políticas 
específicas; seu único objetivo é colher as recompensas de ocupar um cargo público per si. 
(...) Sobre essa argumentação se assenta a hipótese fundamental de nosso modelo: os 
partidos formulam políticas a fim de ganhar eleições, e não ganham eleições a fim de 
formular políticas (1999:50). 

Buchanan e Tullock (2001), do mesmo modo que Downs, partem de pressupostos 

adotados pela teoria econômica na sua tentativa de definição dos "fundamentos lógicos da 

democracia constitucional". Também eles rejeitam categoricamente as noções tradicionais, a 

que denominam "visões orgânicas" do Estado, fundamentadas na existência de um suposto 

interesse geral que seria o móvel da ação coletiva. Ao mesmo tempo, inseridos no contexto da 

democracia liberal norte-americana do início do século XX, rejeitam a possibilidade de se 

derivar ação política coletiva de supostos "interesses de classe", como pretendem os teóricos 

marxistas. Assim, afirmam que : 

tendo rejeitado a concepção orgânica do Estado e também a idéia de dominação de 
classe, resta-nos a concepção puramente individualista da sociedade. A ação coletiva é 
vista como a ação de indivíduos que decidem atuar coletivamente e não individualmente na 
busca de seus propósitos, e o governo é visto como sendo nada mais do que um conjunto de 
processos, o mecanismo, que possibilita o desenrolar de tais ações coletivas (p. 13-
tradução nossa). 

Apesar das várias semelhanças metodológicas existentes entre a obra de Buchanan e 

Tullock e os estudos de Downs, dois elementos diferenciadores importantes devem ser 

destacados, por possibilitarem o desenvolvimento de novos aspectos no estudo do 

comportamento dos agentes políticos. O primeiro deles diz respeito à definição do principal 

agente no jogo político: como já vimos, Buchanan e Tullock atribuem exclusivamente ao 

1 1 - A "natureza do governo democrático" aceita por Downs (1999: 45), definida por aspectos formais que 
delimitam a disputa eleitoral, pode ser considerada bastante similar as condições definidas por. Dahl (1971:3) 
para que um regime possa ser considerado democrático. 
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indivíduo a possibilidade da ação racional , enquanto que Downs tem como foco principal da 

análise a atuação dos partidos políticos. 

O segundo aspecto é extremamente importante para a compreensão do jogo político como 

processo: trata-se do reconhecimento, por parte de Buchanan e Tullock, do fato de que as 

ações políticas devem ser estudadas no decorrer do tempo, ou seja, que as decisões não 

ocorrem isoladamente, mas no interior de séries históricas. Assim, ainda que reconhecendo a 

importância da obra de Downs, aqueles autores o criticam pelo que denominam 

"simplificação drástica" do processo: 

Essas contribuições têm sido importantes, mas o processo político foi drasticamente 
simplificado pela concentração em um elemento isolado, estudado em um único 
momento e separadamente. (...) O significado de um processo de votação apenas pode ser 
compreendido se ele produz resultados em uma série de elementos (p. 131). 

Tomadas em conjunto, as duas inovações apresentadas por Buchanan e Tullock — o 

foco na ação individual e o estudo de séries de fatos — possibilitam o aparecimento de um 

novo direcionamento nos estudos do comportamento dos agentes políticos, a partir da década 

de 1970 e especialmente na década de 1980, nos Estados Unidos da América. Possibilitam 

também a compreensão do fenômeno denominado logrolling, que, como veremos mais 

adiante, constitui um elemento de fundamental importância na definição das escolhas dos 

agentes. 1 3 

Em um momento posterior, a partir de trabalhos como os de Mayhew (1974), Arnold 

(1990) e Hall (1996), por exemplo, pode-se perceber, no campo da Ciência Política norte-

americana, a consolidação da mudança no approach adotado, que migra do sociológico - com 

- "We start from the presumption that only the individual chooses, and that rational behavior, if introduced at 
all, can only be discussed meanmgfully in terms of individual action"(p.32) 

1 3 - Entende-se por logrolling o processo de troca recíproca de apoio entre os votantes em uma determinada casa 
parlamentar, para que todos ou a maior parte dos membros possam obter determinadas vantagens. Segundo o 
Webster's New Collegiate Dictionary, logrolling define-se como sendo the trading of votes by legislators to 
secure favorable action on projects of interest to each one. 
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ênfase em comportamentos coletivos, como é o caso dos partidos políticos - para o 

econômico, que tem como ênfase o processo de escolhas do indivíduo racional. 

Mayhew (1974:5), fundamentando-se em grande parte nos procedimentos metodológicos 

desenvolvidos por Buchanan e Tullock, parte do pressuposto simples e direto de que a atuação 

dos congressistas norte-americanos tem como único objetivo a busca de sua reeleição: o autor 

os define como sendo single-minded seekers of reelection. Justifica essa sua opção em quatro 

razões específicas : 

1 - é a mais adequada à realidade política; 

2 - transfere o foco diretamente para os homens, e não para partidos ou grupos de pressão 

que, no passado, "freqüentemente apareciam nas discussões da política americana como 

fantasmas analíticos"; 

3 - a política é compreendida melhor se percebida como sendo a luta entre os homens 

para obter e manter o poder; 

4 - o que talvez seja o mais importante, a luta pela reeleição estabelece uma relação 

controlada (accountability relationship) com o eleitorado, fato que constitui o elemento 

central em qualquer teoria séria sobre a democracia 

Arnold (1990), acompanhando de perto as propostas teóricas apresentadas por Mayhew, 

também considera, como ponto central em seu livro, que o principal motivo da ação 

parlamentar consiste na busca da reeleição, embora critique a idéia de que essa seja a única 

motivação dos representantes eleitos. 1 4 

- Segundo Arnold (p.5), "The theory assumes that members of Congress care intensely about reelection. 
Although they are not single-minded seekers of reelection, reelection is their dominant goal. This means simply 
that legislators will do nothing to advance their other goals if such activities threaten their principal goal. If 
reelection is not at risk, they are free to pursue other goals, including enacting their own vision of public policy 
or achieving influence within Congress." 
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Pode-se dizer que, de modo esquemático, a "lógica da atuação congressual", nos termos 

propostos por Arnold, que adota procedimentos metodológicos derivados da teoria da escolha 

pública, apresenta as seguintes premissas: 

1 - tanto legisladores comuns quanto líderes de coalizão precisam prever o 

comportamento eleitoral, pois, ainda que poucas pessoas saibam exatamente o que se passa no 

Congresso, não se pode inferir que os legisladores não darão atenção ao que supõem ser a 

vontade do seu eleitorado, o qual sempre pode ser relembrado de sua atuação, especialmente 

nos momentos que antecedem as eleições; 

2 - legisladores regularmente tentam antecipar como votações nominais podem ser 

usadas contra eles e regularmente ajustam seus votos para evitar problemas eleitorais; 

3 - qualquer indivíduo, mesmo o cidadão comum, pouco informado, é capaz de definir o 

que o autor denomina "outcome preferences", isto é, os resultados das políticas (segurança, 

ar puro, etc), ainda que não tenha clara a sua preferência por políticas públicas específicas. 

Um dos elementos centrais na argumentação de Arnold reside na possibilidade de 

rastreamento — traceability — da ação parlamentar 1 5. Esse acompanhamento, por sua vez, 

está diretamente relacionado com algumas das características das políticas públicas que se 

pretende implementar. 

As políticas públicas, segundo Arnold (pp. 19-20), podem ser de estágio único (single-

stage policies) ou de estágios múltiplos (multi-stage policies), e seus efeitos, por sua vez, 

podem ser imediatos (early-order) ou retardados (later-order). 

A probabilidade de que o cidadão perceba o custo ou o benefício decorrente da 

implantação de determinada política depende de alguns fatores, como a sua magnitude, a sua 

proximidade com outras pessoas afetadas, o timing e a possibilidade da existência de um 

1 3 "I shall argue that traceability requires the existence of three conditions: a perceptible effect, an identifiable 
governmental action, and a legislator's visible contribuition. If all three conditions hold, the prospects for 
citizens using the incumbent performance are good.(p.47)". 
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instigador que revele a questão. Entretanto, quando a cadeia de eventos é muito curta, estes 

podem ser bem mais fáceis de ser preditos e, portanto, os cidadãos percebem mais 

rapidamente os seus efeitos imediatos, que podem melhor ser relacionados com a política 

implantada. 

Nessa lógica, fica claro que, segundo Arnold (p.75), as classes de políticas mais atrativas 

para os legisladores são aquelas que aportem benefícios específicos, e não custos 

generalizados, para os eleitores e que distribuam esses benefícios segundo interesses 

geográficos (distrito eleitoral) ou particularistas (grupos de apoio) determinados. A 

destinação, para os distritos eleitorais, de recursos orçamentários é considerada pelo autor, 

especificamente, como um elemento de fundamental importância na atuação dos 

representantes: 

As considerações geográficas crescem em importância na medida em que os 
legisladores são chamados a fazer escolhas explícitas sobre alocações de recursos 
orçamentários. Quando os legisladores devem votar, nesses casos, eles são cuidadosos em 
selecionar os interesses imediatos de seus distritos eleitorais. Agir de outra forma seria 
conceder a futuros desafiantes uma fácil bandeira política a ser usada contra eles (p. 135 -
tradução nossa). 

Entretanto, para aflição dos legisladores, nem todas as políticas públicas são da natureza 

acima descrita, isto é, nem sempre elas podem facilmente ser convertidas em lucro político. E, 

ao mesmo tempo, muitas vezes o custo da abstenção em determinada votação pode ser 

politicamente alto, possibilitando, por exemplo, que adversários associem a imagem do 

parlamentar à de um covarde, traidor ou pusilânime. Nesses casos, estratégias regimentais 

podem ser úteis para diminuir a "rastreabilidade" da sua atuação. 

Uma das estratégias mais utilizadas pelos parlamentares é a do segredo quanto à 

definição de posicionamentos pessoais, fato que se obtém por meio da adoção de 

procedimentos de votação simbólica. Esse tipo de votação, apontado por vários autores 

brasileiros como uma modalidade de esvaziamento de responsabilidades do parlamento, foi 

B I B L I O T E C A 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 



34 

aquele que se adotou no Congresso norte-americano durante a maior parte de sua história. A 

possibilidade de votação nominal, a partir do requerimento de 25 parlamentares, somente foi 

introduzida pelo "Legislative Reorganization Act" de 1970. 1 6 

As estratégias regimentais, de acordo com Arnold (p.l 16), são, portanto, 

mais atrativas quando os legisladores decidem impor custos a eleitores atentos ou 
desatentos. Delegar essa tarefa para o Executivo ou mascarar as políticas em leis genéricas, 
protegidas por regras regimentais restritivas, ajuda a quebrar a identificação e protege os 
legisladores da ira de seus eleitores ou financiadores (tradução nossa). 

Vários aspectos do estudo de Arnold parecem ser aplicáveis ao contexto brasileiro, no 

qual os mecanismos procedimentais são bastante semelhantes aos norte-americanos. 

Um dos pontos centrais diz respeito à necessidade de se ocultar ou de se expor a relação 

entre a atuação de determinado parlamentar e a matéria em votação. Nesse caso, um dos 

aspectos importantes diz respeito à votação nominal ou ao voto de líderes de coalizão. Se as 

conclusões de Arnold estão corretas - como acredito que estejam - devem ser usadas para 

aprimorar o argumento de Figueiredo e limongi (1999:31), autores que percebem nos 

aspectos regimentais principalmente um instrumento por meio do qual os líderes "controlam e 

circunscrevem a atuação dos parlamentares". Nesse caso, deve-se considerar que a delegação 

de responsabilidades para o Executivo e para os líderes partidários, que, necessariamente, se 

expõem nos temas polêmicos, é conveniente para a maior parte dos demais representantes 

nos momentos de votação de temas polêmicos. 1 7 Assim sendo, aquilo que se considera ser 

uma faceta "negativa" na atuação do Congresso brasileiro deve ser percebida como um 

- No decorrer do século XX, o Congresso dos Estados Unidos da América passou por pelo menos duas 
grandes reorganizações estruturais significativas: em 1946 e em 1970. Uma boa explanação acerca dos principais 
elementos dessas duas reformas encontra-se em "Organization of the Congress" - relatório final do Comitê 
Conjunto sobre a Organização do Congresso, apresentado em dezembro de 1993. 

1 7- Segundo Arnold, um dos aspectos mais importantes para o sucesso de determinadas estratégias eleitorais diz 
respeito ao enfraquecimento das "cadeias de acompanhamento", que permitem aos eleitores identificarem e 
rotularem as formas de atuação de seus representantes: "Weakening the traceabüity chain is a superb methodfor 
protecting legislators from their constituents' wrath for imposing costs on them" (p. 100). Um método eficiente é 
o de delegar responsabilidade por decisões desconfortáveis ou inconvenientes para o presidente, para burocratas 
ou para comissões regulatórias. Assim sendo, o autor considera que "Legislators are not victims of leaders' 
procedural estrategies; they are co-conspirators "(p.121). 
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aspecto inerente à lógica da ação congressual e, como tal, deve ser estudado, livre de 

conteúdo valorativo. 

Hall (1996:2), embora se mantenha no contexto teórico desenvolvido por Mayhew e 

Arnold, critica, nas primeiras linhas de sua obra, aquilo que denomina 'Visão idílica do 

processo de representação, que pressupõe uma ampla participação por parte de todos os 

parlamentares" . Para o autor, o processo de votação ifloor voting) é apenas uma, e talvez não 

seja a mais importante, forma de participação no processo legislativo. A construção de 

coalizões e acordos políticos, a apresentação de emendas e a atuação em comissões são outras 

formas de atuação que estão presentes no interior das casas legislativas e que devem ser 

reconhecidas como relevantes. 

Dadas as múltiplas tarefas a serem desempenhadas pelos parlamentares no exercício de 

seus mandatos, para Hall o gerenciamento do tempo adquire um aspecto de fundamental 

importância. Segundo o autor, 

para a maior parte dos parlamentares, na maior parte dos assuntos, a escassez de tempo e de 
recursos legislativos combinada com um nível relativamente baixo de interesse, os conduz a 
abdicar de sua autoridade legislativa formalmente conferida (p.8 - tradução nossa). 

Assim sendo, mais do que preferências, o autor considera importante que seja analisada a 

intensidade com a qual essas preferências se materializam, transformando-se em ações 

concretas. A intensidade está, portanto, relacionada com o esforço que os parlamentares 

dedicam às suas supostas preferências: quando percebem que uma lei é de interesse direto de 

seus distritos, tendem a ser mais ativos e envolvidos no processo de sua discussão e 

aprovação, e, uma vez envolvidos, tendem a investir mais tempo, energia e "staff action" para 

que a norma possa ser aprovada. 

Como vimos, as distintas possibilidades de abordagem da atuação do Legislativo na 

construção do marco legal no Estado Democrático - a histórico-sociológica e a institucional-
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racional - contribuem para o conhecimento do objeto e podem ser consideradas válidas, 

dependendo dos objetivos propostos pelos seus idealizadores. 

As análises do tipo sociológico, incluindo-se as não tão antigas, como é o caso das 

derivadas da teoria do desenvolvimento, são, no entanto, insuficientes para fundamentar um 

conhecimento específico acerca da atuação concreta dos membros do Poder Legislativo. Isso 

decorre, como já se afirmou, da pouca atenção que dão às questões próprias das instituições 

parlamentares. 

Os estudos dominantes no Brasil, na década de 1990, por sua vez, apesar de sua 

importância para o resgate da especificidade do objeto "Poder Legislativo", tampouco devem 

ser considerados como suficientes para que se possa compreender a maneira pela qual os 

parlamentares atuam no exercício de seus mandatos. A afirmação — correta, diga-se de 

passagem — de que o Legislativo brasileiro tem sua agenda determinada por interesses do 

Executivo, ainda que com a mediação de líderes partidários e a utilização de recursos 

regimentais, não encontra, nesses trabalhos, uma fundamentação lógica sólida o bastante para 

que seja aceita de forma indiscutível. Ao contrário, as argumentações normalmente 

apresentadas fundamentam-se quase exclusivamente em dados empíricos — num 

procedimento do tipo dedutivo — que, apesar de descreverem bem o fenômeno, não são 

suficientes para explicá-lo. 

A adoção, no entanto, de procedimentos metodológicos do tipo indutivo, aceitando-se 

algumas das premissas derivadas da teoria da escolha pública, com os aprimoramentos que 

lhes foram acrescidos por vários dos autores já mencionados neste trabalho, permite, em 

primeiro lugar, que sejam analisadas com maior propriedade as razões estruturais que estão 
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na origem do comportamento político dos membros das casas legislativas, sejam elas 

localizadas nos Estados Unidos da América ou no Brasil. 

Em segundo lugar, a teoria permite que seja percebido e estudado de modo pertinente 

aquilo que Mayer e Canon (1999) denominam "as raízes individuais de um dilema 

institucional", dilema este que se manifesta especialmente no conflito entre a elaboração de 

políticas públicas nacionais e gerais e a atenção aos interesses distritais e particularistas, e que 

será analisado com mais detalhes mais adiante, nesta dissertação. 

- O comportamento dos parlamentares norte-americanos é utilizado como parâmetro para comparação na 
maior parte dos exemplos estudados nesta dissertação. Essa opção está fundamentada basicamente na distinção 
entre o modelo de democracia consensual, predominante em países como os Estados Unidos, a Bélgica e a Suiça 
e aplicável ao Brasil, e o de democracia majoritária - também denominada Westminster - , vigente no Reino 
Unido, na Nova Zelândia ou na Jamaica. Segundo Lijphart (2003:18), "o modelo majoritário de democracia é 
exclusivo, combativo e competitivo, enquanto que o modelo consensual se caracteriza pela abrangência, a 
negociação e a concessão." As características dos sistemas eleitoral e partidário, além das relações entre 
Executivo e Legislativo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, permitem concluir que ambos, ressalvadas 
algumas diferenças específicas, incluem-se entre os modelos consensuais de democracia. 
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CAPÍTULO 2 

Voto proporcional e voto distrital: a identificação da clientela política no Brasil 

A produção teórica norte-americana derivada da teoria da escolha pública baseia-se em 

um pressuposto indispensável: o da possibilidade de identificação clara, por parte dos 

representantes eleitos, de qual seja a sua clientela política específica. Toda a lógica da ação 

dos parlamentares e todos os procedimentos que supostamente lhes permitem calcular o custo 

ou o benefício de determinada ação ou posicionamento em certas votações fundamentam-se 

na possibilidade de antecipar o comportamento eleitoral de seus distritos nas eleições 

subseqüentes. 

Admitindo-se, como estamos, a possibilidade da utilização dos recursos metodológicos 

derivados da teoria da escolha pública no exame do comportamento dos parlamentares 

brasileiros, é necessário, portanto, em primeiro lugar, verificar se é possível, no Brasil, que os 

representantes eleitos identifiquem com clareza seu eleitorado específico e, a partir dessa 

identificação, calculem, à semelhança de seus congêneres norte-americanos, os custos e 

benefícios decorrentes de suas escolhas políticas. Como afirma F. Santos (2003:39), para que 

essa teoria funcione, deve-se demonstrar a validade da premissa que se baseia na clara 

identificação do eleitorado por parte do representante. 

O próprio F. Santos, desenvolvendo uma concepção que também pode ser encontrada na 

dissertação de mestrado de Lacerda (1998:26), é bastante enfático ao afirmar que, dadas as 

características do modelo eleitoral brasileiro, é absolutamente impossível transpor para a 

realidade nacional o modelo norte-americano, baseado na obra de David Mayhew. Segundo F. 

Santos, essa impossibilidade decorre do fato de que os deputados brasileiros não possuem 

nem mesmo uma "idéia aproximada" de onde vieram os seus votos: 
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Em suma, a teoria do voto personalizado não pode funcionar no Brasil porque os deputados 
brasileiros não conhecem a sua verdadeira constituencv eleitoral. Eles não possuem idéia 
aproximada de onde vieram os votos que contribuíram para sua eleição, por isso, não podem 
conhecer as preferências de seu eleitorado. Finalmente, se são ignorantes a respeito de sua base 
eleitoral e, por conseguinte, das preferências de seus eleitores, não podem também pautar seu 
comportamento legislativo visando satisfazer tais preferências,(grifos do autor) 

Dessa constatação, Fabiano Santos extrai explicações para o comportamento dos 

parlamentares que giram quase que exclusivamente em torno da possibilidade de barganha 

com o Executivo pela obtenção de cargos. Trata-se, portanto, de um jogo do qual os eleitores 

parecem ser, quando muito, meros espectadores. 1 9 

A posição adotada por F. Santos (2003), como qualquer outra produção teórica, pode ser 

criticada a partir de dois procedimentos distintos: a) a contraposição de argumentos utilizados 

por outros autores — crítica externa; b) o exame dos elementos probatórios apresentados pelo 

próprio autor — crítica interna. 

O primeiro procedimento tem natureza argumentativa, e, portanto, muitas vezes não 

aparece como sendo suficientemente forte para demonstrar a existência de algum tipo de 

equívoco, prestando-se, na maior parte das vezes, para funcionar como elemento de 

convencimento. O segundo procedimento, no entanto, quando levado a contento, é o mais 

adequado para que se proceda à verificação da validade da argumentação que se pretende 

criticar. 

Vejamos como a hipótese de Fabiano Santos se comporta perante a primeira modalidade 

de crítica. 

- Nesse ponto, parece-me interessante ressaltar que Fabiano Santos aparentemente abandonou as premissas 
metodológicas utilizadas em sua tese de doutorado, em 1994. Naquela obra (p.ll), o autor adotava claramente a 
perspectiva do neo-institucionalismo, utilizando-a, inclusive, para criticar as obras de natureza "sociológica" que 
tinham como tema o Poder Legislativo: "A principal conclusão é a de que o enfoque sociológico não consegue 
esgotar o elenco de questões possíveis de serem formuladas a respeito das características da competição 
partidária no período, bem como apontar as razões que levara à sua ruptura. A análise da perspetiva institucional 
tomará evidente, espero, a possibilidade de observação alternativa de processos políticos, permitindo a 
investigação de uma dinâmica endógena ao conflito." 
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Deve-se supor que a identificação do eleitorado, quando isso é possível, permite que 

sejam estabelecidas relações personalizadas de troca de favores entre representantes e 

representados, e que essas relações estejam amplamente inseridas nas estruturas do processo 

de representação. Considere-se, também, que essas relações sejam marcadas pela assimetria 

de poder existente entre as partes envolvidas, assimetria essa que desempenha um papel 

importante na sobrevivência de ambas. Esse é o modelo clássico do clientelismo, típico de 

sociedades rurais, pré-capitalistas. 

Nunes (2003:29), estudando a "gramática política do Brasil", aponta para a possibilidade 

de convivência, no capitalismo moderno, entre a troca generalizada típica do clientelismo e a 

troca específica característica desse modo de produção. Para o autor, "em sociedades 

sincréticas como a brasileira ou a italiana, a lógica da troca generalizada é transferida para as 

associações, instituições políticas, agências públicas, partidos políticos, cliques, facções." 

A possibilidade de identificação mútua entre o cliente e o patrão constitui um elemento 

indispensável para a persistência da gramática de tipo clientelista. Se aceitarmos a hipótese 

aventada por Edson Nunes acerca da persistência de padrões clientelistas na realidade política 

brasileira, não poderemos afirmar, como faz Fabiano Santos, ser impossível a identificação da 

clientela a ser atendida, pois isso teria como conseqüência a própria negação dessa gramática 

política, diluída que estaria em relações de cunho impessoal. 2 0 

E importante citar, também, o excelente estudo de Bezerra (1999), em que o autor aborda 

as relações de reciprocidade que se estabelecem entre os congressistas, no Brasil, e suas bases 

eleitorais. Para esse autor (1999:102-3): 

As regiões e os municípios com os quais os parlamentares mantêm relações mais 
intensas são aqueles nos quais obtêm suas votações mais expressivas. Se a idéia de base 

2 0 - Integrar o clientelismo "em um modelo interpretativo" representa, para Souza (1983:36) "o teste básico para 
qualquer esquema de análise que pretenda ao mesmo tempo trabalhar em nível estrutural e reter a especificidade 
dos processos políticos". Segundo a autora, o clientelismo, na medida em que permite a compatibilização entre o 
caráter formalmente democrático do sistema político e a estrutura centralizada de decisões, constitui ao mesmo 
tempo a força e a fraqueza dos partidos. 
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eleitoral engloba a totalidade dos municípios nos quais obteve alguma votação, constata-
se, contudo, que certas áreas são privilegiadas pelos parlamentares. (...) Os locais de 
maior votação são, por exemplo,os visitados com maior freqüência e os pleitos das 
lideranças e dos moradores desses municípios são os que recebem maior atenção por parte 
dos parlamentares. 

A base eleitoral constitui, segundo essa argumentação, o local para o qual o parlamentar 

direciona com mais intensidade a sua atividade, e o atendimento de pleitos dali oriundos 

contribui para a criação e a consolidação de redes de apoio político. Nesse sentido, não é de se 

estranhar, segundo Bezerra, que às bases seja atribuída maior importância na definição da 

atividade parlamentar do que a supostos interesses de grupos mais amplos da coletividade ou 

mesmo a interesses considerados nacionais. 

As constatações de Bezerra — que, diga-se de passagem, se aproximam bastante das 

conclusões encontradas por autores norte-americanos — permitem que se estabeleça uma 

importante distinção entre aquele que pode ser considerado distrito formal t representado pela 

circunscrição eleitoral ampla (o município ou o estado, dependendo do cargo em disputa) e o 

distrito real, que é representado pelo município ou região em que o parlamentar é mais 

significativamente votado, no caso das eleições proporcionais estaduais. 

Assim sendo, consideradas a partir de uma crítica externa, as afirmações de Fabiano 

Santos encontram-se em oposição ao conjunto de obras que identificam nas relações políticas 

brasileiras a persistência de traços de clientelismo ou de elementos que facilitam a troca de 

favores entre os representantes e os grupos por eles representados. 

Passemos, agora, ao exame da argumentação desse autor, em seus aspectos específicos. 

Examinando o resultado das eleições proporcionais de 1994 na Região Sudeste, F. Santos 

(2003:40) procura mostrar que em todos os estados da região mais de 90% dos deputados 

federais eleitos obtiveram votação inferior ao quociente eleitoral. Isso lhe permite concluir 

que um dos principais elementos do sistema eleitoral brasileiro é a possibilidade de 

transferência de votos, com a quase totalidade dos eleitores contribuindo para a eleição de 
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candidatos outros que não o de sua escolha específica (p.41). Toda a argumentação do autor 

acerca da impossibilidade de identificação, pelo representante eleito, dos seus próprios 

constituintes, baseia-se nessa constatação. 2 1 

Como os dados utilizados por Fabiano Santos referem-se a apenas um único momento 

eleitoral (as eleições de 1994), parece-nos mais adequado recorrer a um conjunto bem mais 

amplo de dados eleitorais, como é o compilado por W. G. Santos (2002). Todo o capítulo 2 do 

Almanaque de dados eleitorais, que compreende 28 páginas de tabelas (pp 55-83), é dedicado 

à exposição de séries históricas de dados sobre os quocientes eleitorais nas eleições estaduais 

e federais, no Brasil, de 1945 a 1998. O exame desses dados mostra que, com efeito, em 

nenhum momento do período, o quociente rnínimo, na totalidade dos estados brasileiros, em 

todas as eleições realizadas, para todos os cargos, alcançou sequer a metade do quociente 

eleitoral. Ou seja, os números confirmam de modo indiscutível a afirmação de que uma das 

principais características do sistema eleitoral brasileiro é a possibilidade da transferência de 

votos entre os candidatos. E nada mais do que isso. 

A principal falha na argumentação apresentada por F. Santos (2003) consiste na 

interpretação equivocada do significado da constatação (verdadeira) de que há transferencia 

de votos no Brasil. O quociente eleitoral define o número de vagas a serem destinadas a um 

partido ou coligação, mas não informa nada a respeito da pessoa do eleito. 

Para usarmos uma metáfora bem simples, podemos dizer que o jogo eleitoral, tal qual 

uma partida de futebol, define-se em dois tempos. 

2 1 - O quociente eleitoral é definido pela divisão do número de votos válidos pelo número de vagas em disputa, 
conforme dispõe a Lei n.° 9.504, de 1997. Antes daquela data, o Código Eleitoral de 1965 admitia a soma, no 
dividendo, dos votos válidos (considerados os votos nominais e os de legenda) e dos votos em branco. Assim, 
temos: antes de 1997 : Q = W + VB / NV, onde Q = quociente eleitoral, W - votos válidos, VB = votos em 
branco e NV = número de vagas. A partir de 1997, Q = VV / NV. Pode-se usar também um outro indicador: QM 
= quociente mínimo, que se define como sendo o número de votos nominais obtidos pelo último candidato eleito 
em determinado pleito. 
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No primeiro tempo, o esforço de candidatos, partidos e coligações direciona-se para a 

obtenção do maíor número possível de votos válidos, que servirá para a delimitação do 

universo de eleitos dentro daquele partido ou coligação. Daí a importância do chamado 

"puxador de votos", que muitas vezes elege mais de um companheiro com a sobra dos seus 

votos nominais. 2 2 

No segundo tempo — que não é objeto da atenção de Fabiano Santos — define-se quem 

será o eleito, dentro do universo de candidatos e no limite do número de vagas destinadas ao 

partido ou à coligação. Nesse segundo momento, contam-se apenas os votos nominais de cada 

candidato, sem que haja possibilidade de transferência de votos entre eles. Ou seja, cada 

candidato deve contar com um conjunto próprio de votos, identificável, que deve ser 

trabalhado em cada eleição para que pelo menos não seja perdido ou, o que é melhor, seja 

ampliado a cada pleito. É nesse momento que se pode perceber a importância dos chamados 

distritos reais, que são as regiões ou municípios onde determinado candidato é claramente 

majoritário. 

Além da questão da possibilidade ou não da identificação geográfica do eleitorado de um 

determinado candidato, que será analisada com maior atenção mais adiante, um outro aspecto 

a ser ressaltado diz respeito à questão do voto partidário, ou ideológico, se assim se preferir. 

A identificação de bases territoriais, associadas ao voto nominal, não é suficiente para 

que se possam extrair conclusões acerca da filiação partidária ou da preferência ideológica do 

eleitor. Entretanto, uma importante alteração na fórmula de cálculo do quociente eleitoral, 

introduzida pelo art 5 o da Lei n° 9.504, em 1997, permite aventar a hipótese de que está em 

curso um claro fortalecimento da opção partidária, ainda que como simples estratégia para a 

2 2 - Em artigo publicado no jornal O Globo, em 11/10/2002, Jairo Nicolau comenta o fato de que a votação do 
candidato Enéas Carneiro (PRONA - SP) para o Congresso Nacional - cerca de um milhão e quinhentos mil 
votos - possibilitou a eleição de outros quatro parlamentares do partido, coin 668, 483, 382 e 275 votos, em um 
Estado era que o quociente eleitoral está em tomo de 280.000 votos. Esse é um dos exemplos mais significativos 
da "transferência de votos" de que se tem notícia no Brasil. 
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2 3 - E interessante notar que, entre as causas para a transferência de votos, Fabiano Santos (p.43), em livro 
editado em 2002, ainda se refira à inclusão dos votos em branco na composição do quociente eleitoral, sem 
atentar para o fato de que a norma que definia essa possibilidade estava revogada há pelo menos cinco anos. 

obtenção de um maior número de vagas. A exclusão dos votos em branco na composição do 

quociente eleitoral (somada à disseminação da urna eletrônica, que impede a anulação 

involuntária do voto e dificulta a adoção "preguiçosa" do voto em branco) foi acompanhada 

pelo maciço crescimento dos votos de legenda, como mostram os dados eleitorais de Minas 

Gerais. 2 3 

Para maior clareza dessa demonstração, os números eleitorais são apresentados de 

acordo com uma seqüência determinada de dados, que parte dos mais gerais e termina em 

dados de um grupo significativo específico. Em primeiro lugar, são apresentados números 

referentes ao comportamento eleitoral em cada uma das eleições. A seguir, são exibidos dados 

referentes ao conjunto de deputados estaduais eleitos em Minas Gerais em cada uma delas. 

Finalmente, são examinados dados específicos de um conjunto de 40 deputados estaduais 

mineiros, escolhidos pelo fato de terem sido vitoriosos nas eleições de 1998 e de 2002. 

A Tabela 2.1 permite que sejam visualizados os dados referentes ao comportamento 

eleitoral em Minas Gerais, no período compreendido entre 1994 e 2002. 
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Tabela 2.1 

Minas Gerais - eleições- 1994/2002 

n.° de abstenções 
% de abstenções 
Total de votos 

Votos nominais 
% votos nominais 

Votos legenda 
%votos legenda 

Votos em branco 

Eleitorado 
Eleições 

10.601.160 11.815.183 
1.763.694 2.349.120 

16,63 19,88 
8.837.466 9.466.063 
5.179.660 6.592.249 

58,61 69,64 
228.491 824.861 

2,58 8,71 
1.730.918 1.054.392 

19,58 11,14 
1.698.697 994.561 

19,22 10,50 
7.139.069 7.417.110 

80,78 78,35 
92.750 96.326 

1994 1998 2002 
12.680.584 
2.166.494 

17,09 
10.514.090 

%votos em branco 
votos nulos 

quociente eleitoral 

% votos nulos 
votos válidos 

% votos válidos 

8.097.451 
77,01 

1.466.460 
13,94 

562.969 
5,35 

387.210 
3,68 

9.563.911 
90,96 

124.506 
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral/MG 

O eleitorado mineiro, no período, apresentou um crescimento de quase 20%, enquanto 

que a taxa de abstenção permaneceu por volta dos 18%. Percebe-se, no entanto, que em 1998 

o número de ausentes foi significativamente maior do que nos outros anos, fato que talvez 

possa ser explicado pelo maior desinteresse em torno das eleições presidenciais, nas quais a 

reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda no primeiro turno — como 

realmente aconteceu —já aparecia como uma forte possibilidade com razoável antecedência, 

o que provavelmente fez diminuir a polarização ideológica e a mobilização em torno das 

eleições. 

Os votos em branco e os votos nulos apresentam queda acentuada no período, 

decréscimo que chega a atingir os percentuais de 67,5% e de 77,2 %, respectivamente, quando 

comparados os números de 2002 com os de 1994. A explicação mais plausível para esse fato 

reside na mudança tecnológica obtida com a introdução e a disseminação de procedimentos 

eletrônicos de votação no período. Em 1998 houve votação por meios eletrônicos em 45 

municípios mineiros, em 3.077 pontos de votação, que correspondiam a 5.556.310 eleitores, 

ou 47,03% do eleitorado. Em 2002, com exceção de problemas operacionais pontuais e pouco 
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significativos em termos estatísticos, a totalidade dos eleitores utilizou esse mecanismo para 

manifestar sua preferência eleitoral. 2 4 

O fato mais importante a ser ressaltado, no entanto, diz respeito as variáveis que 

influenciaram o comportamento dos números relativos aos votos válidos e ao quociente 

eleitoral. Entre 1998 e 1994 há uma pequena variação positiva em ambos os números, que 

atinge cerca de 4%. Entretanto, entre 2002 e 1998, essa variação atinge quase 30%. No 

período compreendido entre 1994 e 2002, tanto o número de votos válidos quanto o 

quociente eleitoral apresentam crescimento de quase 35%, o que representa uma variação 

próxima ao dobro daquela apresentada pelo eleitorado mineiro. 

Além da mudança nos números relativos aos votos nulos e em branco, já apontada, há, no 

período, um grande crescimento dos votos nominais e, principalmente, um expressivo 

crescimento dos votos de legenda. 

Esse último fato — o crescimento do voto de legenda — é um indicador expressivo da 

busca, por parte dos agentes políticos, da identificação com o eleitorado por meio da 

afirmação de uma "marca" própria, como indicam os dados apresentados na Tabela 2.2. 

2 4 - Em 1994 temos a inclusão do somatório dos votos em branco na composição do quociente eleitoral e a 
inexistência de urnas eletrônicas; em 1998 excluem-se os votos em branco e há urnas eletrônicas apenas nos 
maiores municípios do Estado; em 2002 mantém-se a exclusão dos votos em branco e há urnas eletrônicas na 
totalidade dos municípios. 
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Tabela 2.2 

Votos de legenda : variação entre 1994 e 2002 

Eleição de 1994 Eleição de 1998 Eleição de 2002 
Votos votos de votos votos de Votos votos de 

nominais legenda nominais legenda D / C nominais legenda F / E 
Partido (A) (B) B / A % (C) (D) % (E) (F) % 
PMDB 839.728 17.613 2,09 779.203 133.383 17,11 932.008 142.402 15,27 
PSDB 575.740 34.081 5,91 1.146.345 219.024 19,10 883.884 331.585 37,51 

PT 437.328 135.684 28,66 539.809 153.357 28,40 1.405.068 433.148 30,82 
PFL 566.331 4.063 0,71 615.930 41.090 6,67 717.746 115.582 16,10 
PTB 557.035 2.404 0,43 590.945 32.359 5,47 650.936 43.000 6,60 
PDT 486.583 3.964 0,81 527.793 66.761 12,64 608.152 78.161 12,85 
PL 334.646 1.901 0,56 255.018 22.165 8,69 756.558 43.117 5,70 

PSD 142.744 1.819 1,27 370.136 15.677 4,23 136.769 14.064 10,28 
PPB 140.931 1.253 0,88 538.750 35.529 6,59 444.508 49.240 11,07 
PPS 58.975 516 0,87 179.682 19.666 10,94 264.818 40.411 15,25 
PSB 46.201 718 1,55 281.925 7.645 2,71 389.400 50.717 13,02 

Fonte: Tribunal Regjoaal Eleitoral - MG 

Os dados da Tabela 2.2 referem-se à votação dos partidos que obtiveram pelo menos 

uma cadeira em todas as três disputas eleitorais no período 2 5. Estão excluídos os números 

relativos aos partidos que obtiveram cadeiras em uma ou duas eleições, sucessiva ou 

alternadamente, por não serem significativos para o exame da série histórica que se pretende 

analisar. 

Os números mostram claramente que, com exceção do PT, que, já nas eleições de 1994, 

apresentava um alto índice de votos de legenda na composição da sua votação total - e que 

manteve esse índice nos mesmos patamares, no período - , todos os demais partidos que, no 

primeiro momento analisado, apresentavam índices insignificantes de votação na legenda 

- Os dados apresentados na Tabela 2.2 e os demais dados eleitorais do período podem ser utilizados para 
outras importantes análises acerca do comportamento eleitoral, que no entanto, por não constituírem o objeto 
específico deste estudo, são apenas indicadas. Uma delas diz respeito à escolha da coligação. Apenas como 
exemplo, percebe-se que nas eleições de 1994 os partidos PV, PPS e PSB, com os seus votos próprios apenas 
não conseguiriam atingir o quociente eleitoral, e, portanto, não teriam eleito nenhum candidato. No entanto, 
coligados com o PT, seus candidatos, a partir da votação nominal obtida, lograram ser eleitos. Em sentido 
contrário, temos o exemplo do PMN nas eleições de 2002, que, disputando sozinho, obteve 123.929 votos e não 
atingiu o quociente eleitoral, embora seu candidato mais votado - Adelino de Carvalho, 43.054 votos - tenha 
tido votação nominal superior àquela de 21 deputados eleitos. 
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passaram a obter, a partir de 1998, números crescentes e significativos dessa modalidade de 

votação. O comportamento dos dados é, portanto, coerente com o esperado, comprovando na 

prática o impacto decorrente da mudança na fórmula de cálculo do quociente eleitoral e da 

introdução da urna eletrônica. 

Ainda que seja difícil ou prematuro afirmar que o voto, a partir de 1998, incorporou um 

visível componente ideológico — talvez com a tradicional exceção do Partido dos 

Trabalhadores —, é possível concluir que as estratégias eleitorais passaram a incluir a 

necessidade de se firmar a "marca" específica do partido, seja por meio de tentativas de 

diferenciação programática, ou, o que é mais provável, pela associação com elementos 

simbólicos (cores, ícones, números) de fácil memorização pelo eleitor. Esse fato pode indicar 

um incipiente processo de aprofundamento da identificação entre eleitorado e partido, 

contrariando, nesse aspecto, as perspectivas aventadas por F. Santos (2003). 

A Tabela 2.3 traduz os números eleitorais apresentados anteriormente em termos de 

dados percentuais, o que facilita a visualização das variações existentes no período. 

Tabela 2.3 
Minas Gerais - variação - 1 9 9 4 / 2002 

Votos nulos 
Votos válidos 

Quociente eleitoral 

n.° de abstenções 
Votos nominais 
Votos legenda 

Votos em branco 

Eleitorado 
Variação 1998/1994 2002/1998 

11,45 7,32 
33,19 -7,77 
27,27 22,83 

261,00 77,78 
-39,08 -46,60 
-41,45 -61,06 
3,89 28,94 
3,85 29,25 

2002/1994 
19,61 
22,83 
56,36 

541,80 
-67,47 
-77,20 
33,96 
34,23 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral / MG 
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Vejamos, a seguir, a partir de dados específicos relativos às eleições estaduais mineiras 

de 1994, 1998 e 2002, como se pode confirmar a hipótese da existência dos chamados 

distritos reais e, conseqüentemente, demonstrar que os parlamentares podem identificar a 

origem da parte mais significativa de seus votos. 

O Estado de Minas Gerais é dividido, segundo o IBGE, em 66 microrregiões 

geográficas,2 6 que englobam conjuntos de municípios limítrofes, normalmente dotados de 

características socioeconómicas semelhantes. Se a hipótese apresentada por F. Santos (2003) 

de que é impossível identificar a origem dos votos de um parlamentar for correta, é de se 

esperar que os votos estejam diluídos por um grande número de microrregiões, sem que se 

tenham expressivas taxas de concentração, pois, conforme o modelo eleitoral em vigor, nas 

eleições estaduais o "distrito" é o próprio estado. Se, ao contrário, o percentual de votos 

oriundos de uma microrregião em relação ao total de votos obtidos por um grande grupo de 

parlamentares for significativamente alto, poderemos afirmar que é possível haver 

identificação geográfica, pelo menos, do eleitorado de cada um deles. 

Para definir a variável taxa de concentração, utilizaremos como parâmetro os votos 

obtidos pelos parlamentares mineiros não em uma microrregião apenas, mas nas duas em que 

cada um deles obteve a sua maior votação. Esse procedimento é necessário para uma melhor 

aproximação do comportamento eleitoral, pois há alguns casos em que um determinado 

parlamentar obtém votos significativos em municípios limítrofes ou próximos, porém 

pertencentes a duas microrregiões distintas. 

- Dados acerca dessas microrregiões, como o número de municípios que as compõem e a pertinência a 
determinada mesorregião, podem ser obtidos no Anuário Estatístico de Minas Gerais 2000-2001, publicado pela 
Fundação João Pinheiro, páginas 59-60. 
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A Tabela 2.4 permite a visualização da taxa de concentração do conjunto dos deputados 

eleitos em 1994, 1998 e 2002. 2 7 Essas taxas variam de 24,95%, no caso do Deputado 

Agostinho Patrus, nas eleições de 2002, a 98,92%, no caso do Deputado Alberto Bejani, nas 

eleições de 1998. Para que se pudesse calcular a moda, as taxas de concentração foram 

agrupadas em 10 faixas percentuais. 

Tabela 2.4 
Taxa de concentração: deputados estaduais 

Ano Média Mediana Moda 
1994 72,47 71,23 91 a 100% (21 ocorrências) 
1998 68,81 66,92 61 a 70% (19 ocorrências) 
2002 66,19 67,88 91 a 100% (15 ocorrências) 

Fonte dados eleitorais TRE/MG 

Fica patente a altíssima taxa de concentração na composição da votação obtida pelos 

deputados eleitos, em todos os momentos estudados. Se considerarmos um universo de 77 

elementos, podemos notar que, em 1994, mais de um quarto dos deputados - 27% - obteve 

um percentual superior a 90% do total de seus votos em apenas duas microrregiões. A tabela 

mostra também que, apesar da maior dispersão de votos na eleição de 1998, provavelmente 

como mais uma decorrência das transformações na estrutura da competição eleitoral, a eleição 

de 2002 parece indicar uma tendência a um novo aumento da concentração de votos, o que se 

comprova pelo deslocamento da moda para a faixa mais elevada, a exemplo do que ocorreu 

em 1994. 2 8 

- Os números de cada parlamentar eleito nas respectivas eleições são apresentados no Anexo 1, ao final deste 
capítulo. 

2 8 - O exame de apenas três momentos eleitorais não é suficiente para que se afirme com absoluta segurança, mas 
os números permitem presumir a existência de uma associação entre altas taxas de concentração e alto quociente 
de renovação na Assembléia. Essa presunção é coerente com o fato de que, normalmente, os parlamentares em 
primeiro mandato são eleitos por uma base municipal restrita, geralmente formada a partir do exercício de algum 
tipo de cargo público - seja no Executivo ou no Legislativo - municipal. 
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Examinando-se também os dados referentes a um grupo de 41 parlamentares que 

definiremos como os "bem-sucedidos", eleitos em 1998 e reeleitos em 2002, pode-se 

confirmar também nesse grupo a existência de uma expressiva taxa de concentração de votos: 

a) a média em 1998 foi de 64,89% e, em 2002, de 56 %; 

b) a mediana em 1998 foi de 63,93% e, em 2002, de 57,98%; 

c) se agruparmos os dados por dezenas, a moda, tanto em 1998 quanto em 

2002, foi de 60%. 

Esses dados contribuem para reforçar a presunção de que existe associação entre 

renovação parlamentar e concentração eleitoral: os números relativos a 1998 são bastante 

próximos do contexto geral, ao passo que os relativos a 2002 encontram-se significativamente 

abaixo dos dados gerais para essas eleições. 

Nesse grupo destaca-se a situação de cinco candidatos, em 1998, e de dois candidatos em 

2002, para os quais o percentual de concentração atingiu mais de 90%, o que significa que 

praticamente a totalidade dos eleitores está concentrada nas duas microrregiões em que o 

deputado tem maior votação, como se percebe na Tabela 2.5 

Tabela 2.5 
Deputados selecionados: taxa de concentração 

tx cone 
Nome te cone. 1998 2Q02 

ANTONIO GENARO OLIVEIRA 90,49 
CARLOS ALBERTO BEJANI 98,92 96,92 
DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA 96,25 
FRANCISCO RAFAEL GONCALVES 93,62 
JOSE ALVES VIANA 92,75 
JOSE MIGUEL MARTINI 90,31 

Fonte: dados eleitorais - TRE/MG 

Vejamos alguns componentes eleitorais do caso específico do Deputado Alberto Bejani, 

que se destaca dentre os demais por manter a alta concentração nas duas eleições. O 

eleitorado desse parlamentar concentra-se quase que totalmente no município de Juiz de Fora; 
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em 1998 ele obteve 46.963 votos e em 2002 obteve 59.499 votos naquele município, o que 

representou, respectivamente, 92,51% e 85,84% de sua votação total. Nas quatro zonas 

eleitorais existentes no município de Juiz de Fora, o deputado recebeu um maior número 

absoluto de votos na de n.° 153 (13.653 votos). Em termos percentuais, a maior concentração 

dos seus votos aconteceu na zona de n.° 154 (11.883 votos, o que equivale a 23,47% do 

eleitorado daquela zona). 2 9 Todos esses dados estão disponíveis nas listagens emitidas pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 

Se considerarmos, por outro lado, que nas eleições de 1998 e de 2002 os últimos 

candidatos eleitos pela coligação integrada pelo seu partido, o PFL, obtiveram, 

respectivamente, 37.591 votos e 46.056 votos, podemos também concluir que apenas com os 

votos obtidos junto ao eleitorado de Juiz de Fora o Deputado Alberto Bejani seria facilmente 

eleito. 3 0 

Esses elementos permitem-nos concluir que é perfeitamente possível para os 

representantes identificarem a origem de seus votos até o menor nível possível de 

discriminação do mapa eleitoral, que é o da seção eleitoral. 

As tabelas apresentadas mostram, portanto, a importância dos "distritos reais" para a 

quase totalidade dos candidatos, em Minas Gerais, pelo menos, mesmo no contexto de 

eleições proporcionais, como é o caso da disputa pelas vagas nos Legislativos estaduais. Esses 

distritos estão associados à obtenção do maior número possível de votos nominais, para que 

no universo dos integrantes de um partido ou coligação um determinado candidato seja eleito 

e outro não. 

2 9 - Se o Deputado Bejani, analisando sua votação em Juiz de Fora, quisesse conferir um "prêmio de fidelidade", 
por exemplo, poderia destiná-lo aos eleitores da 71a seção da 154a zona eleitoral: recebeu ali 151 dos 356 votos 
depositados (42%). Se, ao contrário, ele resolvesse "castigar" um cabo eleitoral infieL poderia verificar o que 
aconteceu na seção den.° 272, da 152a zona eleitoral, onde recebeu apenas 7 votos em um universo de 251 (3%). 

3 0 - Nas eleições de 1998 a coligação PSDB - PFL - PPB elegeu 29 parlamentares. Os votos do Deputado 
Bejani em Juiz de Fora lhe dariam, sozinhos, o 12° lugar no grupo. Em 2002 a coligação PSDB - PFL - PPB -
PSL - PAN elegeu 22 deputados e os votos de Bejani em Juiz de Fora também lhe dariam, sozinhos, o 12° lugar. 
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A partir da análise dos dados apresentados, pode-se considerar que, no caso de Minas 

Gerais, nas eleições proporcionais, não é impossível, como afirma Fabiano Santos, ao 

representante identificar o seu eleitorado. Dada essa possibilidade, que no caso da delimitação 

geográfica de "distritos reais" pode ser aprofundada até mesmo ao nível de seção eleitoral, 

nada obsta que se analise a atuação dos parlamentares estaduais mineiros a partir de uma 

perspectiva que adote as premissas da teoria da escolha pública. Isso é especialmente 

importante para que se estudem os desdobramentos do chamado "dilema institucional", 

apontado por Mayer e Canon (1999), relativo ao conflito entre interesses paroquiais e 

supostos interesses nacionais ou gerais, quando da elaboração de políticas públicas também 

no Brasil. 
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ANEXO I: Dados eleitorais gerais 

QUADRO 2.1 - Eleições de 1994 

Deputado Partido 
Total de 

votos 
(a) 

Micro 1 Micro 2 
(b) (c) d = b + c 

Txconc 
d / a 
% 

AGOSTINHO PATRUS PTB 24.064 5.520 4.531 10.051 41,76 

AÍLTON PARANAIBA VILELA PPB 25.426 19.320 3.736 23.056 90,67 

AJALMAR JOSE DA SILVA PTB 25.708 13.512 5.084 18.596 7233 

ALBERTO PíNTO COELHO JÚNIOR PP 29.593 5.322 4.450 9.772 33,02 

ALDIMAR RODRIGUES PP 27.162 22.693 1.755 24.448 90,00 

ALENCAR MAGALHÃES DA SILVEIRA JÚNIOR PDT 15.235 11.956 607 12.563 82,46 

ALMIR CRISTÓVÃO CARDOSO PT 12.977 8.948 1.149 10.097 77,80 

ALVARO ANTONIO TEIXEIRA DIAS PDT 19.056 14.706 2.005 16.711 87,69 

ANDERSON ADAUTO PEREIRA PMDB 27.804 9.112 8.822 17.934 64,50 

ANIVALDO ANTONIO DOS SANTOS PT 11.622 10.243 446 10.689 91,97 

ANTONIO FELIPE ZEITUNE PMDB 27.230 23.902 1.512 25.414 93^3 

ANTONIO GENARO OLIVEIRA PP 36.574 23.059 1.949 25.008 6837 

ANTONIO JULIO DE FARIA PMDB 23.289 18.107 1.837 19.944 68,18 

ANTONIO ROBERTO LOPES DE CARVALHO PMDB 22.822 18.941 1.448 20.389 8933 

BENEDITO RUBENS RENO BENE GUEDES PDT 30.819 19.369 2.128 21.497 69,75 

CARLOS MOURA MURTA PP 43.787 30.013 6.664 36.677 83,76 

CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO PL 28.604 15.882 6.031 21.913 76,60 

CLEUBER BRANDÃO CARNEIRO PFL 29.213 14.126 4.508 18.634 63,78 

DILZON LUIZ DE MELO PTB 23.805 14.665 1.907 16\572 69,61 

DINIS ANTONIO PINHEIRO PSD 18.844 16.526 1.316 17.842 94,68 

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ PFL 28.832 12.222 5.134 17.356 60,19 

DURVAL ANGELO ANDRADE PT 13.885 5.471 1.923 7.394 53,25 

ELMO BRAZ SOARES PP 34.123 11.604 4.908 16.512 4838 

ERMANO BATISTA FILHO PL 43.715 13.891 5.637 19.528 44,67 

FRANCISCO RAMALHO DA SILVA FILHO PSDB 23.870 17.071 2.741 19.812 82,99 

GERALDO GOMES REZENDE PMDB 28.240 25.357 1.108 26.465 93,71 

GERALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PT 16.470 15.049 389 15.438 93,73 

GERALDO PAULINO SANTANNA PMDB 33.377 17.782 2.938 20.720 62,07 

GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES PP 26.346 15.746 5.736 21.482 8133 

GILMAR ALVES MACHADO PT 13.922 12.203 513 12.716 9133 

GLYCON TERRA PINTO PP 33.789 19.549 1.615 21.164 62,63 

HELY TARQUINIO PP 29.011 22.464 3.633 26.097 89,95 

IBRAHIM JACOB PDT 29.817 25.698 2.002 27.700 92,90 

IRANI VIEIRA BARBOSA PSD 22.551 18.897 2.402 21.299 94,44 
IVAIR NOGUEIRA DO PINHO PDT 34.192 30.081 1.176 31.257 91,41 

IVO JOSE DA SILVA PT 14.084 10.503 1.117 11.620 8230 

JAIRO ATAÍDE VIEIRA PFL 37.590 31.210 2.972 34.182 90,93 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PSB 18.852 17.877 124 18.001 95,48 
JOÃO LEITE DA SILVA NETO PSDB 39.664 29.593 929 30.522 60,14 
JORGE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA PMDB 22.818 12.717 3.289 1Ó.Ú06 70,14 
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QUADRO 2 . 1 - Eleições de 1994 - cont. 

Deputado Partido 
Total de 

votos 
(a) 

Micro 1 Micro 2 
(b) (c) 

d = b + c 
Tx cone 

d / a 
% 

JORGE HANNAS PFL 24.176 11.680 4.845 16.525 68,35 

JOSE ARNALDO CANARZNHO PSDB 26.336 14.041 3.078 17.119 6530 

JOSE BONIFACIO MOURÃO PMDB 36.881 16.715 4.878 21.593 58,54 

JOSE BONIFACIO TAMM DE ANDRADA PTB 25.952 14.174 1.989 16.163 62,28 

JOSE CASTRO BRAGA PDT 23.301 16.452 2.007 18.459 79,21 

JOSE FERRAZ DA SILVA PTB 29.265 10.654 4.967 15.621 5337 

JOSE HENRIQUE LISBOA ROSA PMDB 47.032 16.143 11.003 27.146 57,71 

JOSE MARIA ANDRE DE BARROS PSDB 23.992 9.579 7.079 16.658 69,43 

JOSE MIGUEL MARTINI PSDB 30.044 14.189 931 15.120 5032 

JOSE MILITAO COSTA PSDB 38.792 6.988 6.751 13.739 35,41 

KEMIL SAID KUMAIRA PMDB 25.275 9.443 6.762 16.205 64,11 

LEONÍDIO HENRIQUE CORREA BOUÇAS PFL 31.812 28.901 1.206 30.107 94,64 

LUIZ ANTONIO ZANTO CAMPOS BORGES PP 28.006 24.838 2.566 27.404 97,85 

MARCELO CECE VASCONCELOS DE OLIVEIRA PTB 41.058 35.285 2.924 38.209 93,06 

MARCELO JERÓNIMO GONCALVES PDT 26.909 21.464 2.919 24.383 90,61 

MARCO RÉGIS DE ALMEIDA LIMA PPS 13.074 11.102 1.369 12.471 9538 

MARCOS HELENIO LEONI PENA PT 12.940 10.490 1.571 12.061 93,20 

MARIA JOSE HAUEISEN FREIRE PT 14.647 5.359 2.561 7.920 53,93 

MARIA OLÍVIA DE CASTRO E OLIVEIRA PTB 30.940 20.524 4.817 25.341 81,90 

MAURI JOSE TORRES DUARTE PMDB 34.542 24.856 3.466 28322 81,99 

OLAVO BILAC PINTO NETO PFL 30.889 9.194 6.702 15.896 51,46 

OLINTO DIAS GODINHO PL 27.491 9.696 6.792 16.488 59,97 

PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN PP 28.623 7.127 6.449 13.576 47,43 

PAULO PIAU NOGUEIRA PFL 25.785 22.263 900 23.163 89,83 

PAULO SERGIO MIRANDA SCHETTINO PTB 24.929 10.350 1.216 11.566 46,39 

PÉRICLES FERREIRA DOS ANJOS PSDB 27.158 13.803 2.932 16.735 61,60 

RAUL LIMA NETO PMN 11.872 6.296 756 7.052 59,40 

REMO LO ALOISE PMDB 42.258 17.656 16.594 34.250 81,04 

ROMEU FERREIRA DE QUEIROZ PTB 63.827 23.723 6.054 29.777 46,65 

RONALDO VASCONCELLOS NOVAIS PL 28.420 7.100 5.379 12.479 43,90 

SEBASTIÃO COSTA DA SILVA PFL 27.334 11.766 6.731 18.497 67,67 

SEBASTIÃO HELVÉCIO RAMOS DE CASTRO PP 40.096 23.729 4.238 27.967 69,75 

SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA FILHO PFL 31.677 59.655 1.100 60.755 93,93 

SIMÃO PEDRO TOLEDO PTB 36.031 25.638 3.715 29.353 81,46 

TARCÍSIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES PMDB 21.322 16.890 1.262 18.152 85,13 

WANDERLEY GERALDO DE AVILA PSDB 28.292 10.638 3.064 13.702 48,43 

WILSON DE OLIVEIRA TROPIA PV 29.393 27.314 243 27.557 93,75 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral/MG 
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QUADRO 2.2 Eleições de 1998 

Deputado Partido 
Total de 

votos 
(») 

Micro 1 
(b) 

Micro 2 
(c) 

d = b + c 
TxCODC 

d / a 
% 

ADELINO CARVALHO LINO PMN 22.963 8.839 5.025 13.864 6037 

ADELMO CARNEIRO LEÃO PT 24.306 11.390 5.320 16.710 68,74 

AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA PL 19.923 15.252 1.022 16.274 81,68 

AGOSTINHO PATRUS PSDB 44.438 7.576 5.626 13.202 29,70 

AÍLTON PARANAIBA VILELA PSDB 40.855 26.711 7.057 33.768 82,65 

ALBERTO PINTO COELHO JÚNIOR PPB 40.954 8.475 8.354 16.829 41,09 

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES PPB 42.972 25.563 3.707 29.270 68,11 

ALENCAR MAGALHÃES DA SILVEIRA JÚNIOR PDT 42.778 15.041 8.831 23.872 55,80 

ALVARO ANTONIO TEIXEIRA DIAS PDT 25.346 18.289 3.246 21.535 84,96 

AMBRÓSIO PINTO PTB 33.296 17.798 4.006 21.804 65,48 

AMÍLCAR VTANNA MARTINS FILHO PSDB 44.371 29.904 3.705 33.609 75,74 

ANDERSON ADAUTO PEREIRA PMDB 50.566 30.718 6.222 36.940 73,05 

ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA PSDB 45.320 20.483 7.662 28.145 62,10 

ANTONIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA PMDB 29.186 15.407 6.782 22.189 76,02 

ANTONIO GENARO OLIVEIRA PPB 63.484 37.458 4.875 42.333 66,68 

ANTONIO JULIO DE FARIA PMDB 29.637 10.070 4.494 14364 49,14 

ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO PTB 41333 20.085 5.877 25.962 6230 

BENEDITO RUBENS RENO BENE GUEDES PDT 42.283 20.272 6.140 26.412 62,46 

CARLOS ALBERTO BEJANI PFL 50.762 49.934 281 50.215 98,92 
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO PSDB 41.676 19.282 5.933 25.215 6030 
CHRISTIANO AUGUSTO BICALHO CANEDO PTB 32.560 23.674 2.633 26.307 80,79 

DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA PSD 25.660 20.368 4.332 24.700 96,25 

DILZON LUIZ DE MELO PTB 48.834 33.351 2.540 35.891 73,49 
DINIS ANTONIO PINHEIRO PSD 46.504 26.621 4.092 30.713 66,04 
DJALMA FLORÊNCIO DINIZ PFL 54.153 15.670 10.984 26.654 49,21 
DURVAL ANGELO ANDRADE PT 43.471 17.918 5.080 22.998 52,90 

EDSON REZENDE MORAIS PSB 22.805 19.483 1.046 20.529 90,01 

EDUARDO DIAS HERMETO FILHO PSB 20.703 6.014 3.548 9362 46,18 
EDUARDO GUSTAVO FARNESE BRANDÃO PMN 22.778 21.744 163 21.907 9630 

ELAINE MATOZINHOS RIBEIRO GONCALVES PSB 26.197 22.552 1.172 23.724 90,55 
ELBE FIGUEIREDO BRANDÃO SANTIAGO PSDB 46.016 21.653 8.425 30.078 6536 
ELMO BRAZ SOARES PPB 38.331 11.038 5.560 16.S9S 4330 
ERMANO BATISTA FILHO PSDB 63.900 11.668 9.662 21.330 3338 
FABIO LUCIO RODRIGUES AVELAR PSDB 44.157 21.900 2.366 24.266 54,95 
FRANCISCO RAFAEL GONCALVES PSB 21.290 18.427 1.50S 19.932 93,62 
GEORGE HÍLTON DOS SANTOS CECÍLIO PST 34.342 18.361 1.870 20.231 58,89 
GERALDO GOMES REZENDE PMDB 31.287 24.415 2.899 27.314 8638 

GILBERTO W. MARTINS PEREIRA ANTUNES PPB 56.540 31.900 11.124 43.024 76,09 
GLYCON TERRA PINTO PPB 41.236 19.277 4.031 23.308 5632 
HELY TARQUINIO PSDB 46.505 36.497 5.491 41.988 90,28 
IRANI VIEIRA BARBOSA PSD 34.045 15.313 4.894 20.207 59,35 
IVAIR NOGUEIRA DO PINHO PDT 36.159 18.624 2.705 21.329 58,98 
IVO JOSE DA SILVA PT 27.503 20.631 2.102 22.733 82,65 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PDT 29.584 17.820 9.061 26.881 90,86 
JOÃO LEITE DA SILVA NETO PSDB 78.977 55.092 6.822 61.914 7839 
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSD 46.751 29.326 5.788 35.114 75,10 
JOÃO PINTO RIBEIRO PTB 36.614 20.690 3.432 24.122 65,88 
JORGE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA PMDB 31.045 19.388 4.858 24.246 78,08 
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QUADRO 2.2 - Eleiçõ es de 1998 - cont. 

Deputado Partido 
Total de 

votos 
(a) 

Micro 1 
(b) 

Micro 2 
(c) 

d=-b + c 
TXCODC 

d/a 
% 

JOSE ALVES VIANA PDT 26.551 23.522 1.106 24.628 92,75 

JOSE CASTRO BRAGA PDT 37.714 20.675 4.103 24.778 65,69 

JOSE HENRIQUE LISBOA ROSA PMDB 69.547 23.177 14.621 37.798 5434 

JOSE MIGUEL MARTINI PSN 38.761 12.933 3.382 16.315 42,09 

JOSE MILTON DE CARVALHO ROCHA PMN 28.471 22.316 2.749 25.065 88,03 

LUIZ DE MENEZES PPS 22.529 21.820 354 22.174 98,42 

LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA PPB 47.016 30.141 4.491 34.632 73,66 

LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ PSB 27.791 18.638 1.171 19.809 73,43 

LUIZ TADEU LEITE PMDB 42.134 30.523 6.014 36.537 80,69 

MARCELO JERÓNIMO GONCALVES PDT 42.142 20.583 7.720 28.303 67,16 

MÁRCIO LUIZ DA SILVA CUNHA PMDB 27.962 20.093 1.475 21.568 77,13 

MÁRCIO LUIZ MURTA KANGUSSU PSDB 42.869 18.187 7.741 25.928 60,48 

MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA PPS 22.623 15.678 3.183 18.861 8337 

MARIA JOSE HAUEISEN FREIRE PT 21.680 10.588 2.768 13.356 61,60 

MARIA OLIVIA DE CASTRO E OLIVEIRA PSDB 44.286 17.589 5.608 23.197 5237 
MAURI JOSE TORRES DUARTE PSDB 42.979 27.386 5.365 32.751 7 6 3 
MAURO LOBO MARTINS JUNIOR PSDB 44.262 24.047 5.651 29.698 65,67 

NEWTON DE MORAIS PL 20.702 7.911 1.188 9.099 44,56 

OLAVO BILAC PINTO NETO PFL 54.117 13.881 11.042 24.923 46,05 
OLINTO DIAS GODINHO PTB 38.335 13.504 8.214 21.718 56,65 
PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN PMDB 27.870 11,165 3.799 14.964 53,69 

PAULO PIAU NOGUEIRA PFL 48.923 29.747 4.448 34.195 69,89 
REMOLO ALOISE PFL 47.052 26.051 13.338 39.389 83,71 
ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA PT 22.929 19.814 894 20.708 9031 
RONALDO CANABRAVA PSC 29.103 26.662 1.119 27.781 95,45 
SEBASTIÃO COSTA DA SILVA PFL 40.355 18.542 7.617 26.159 64,82 
SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA FILHO PFL 53.983 36.845 5.302 42.147 79,10 
WANDERLEY GERALDO DE AVILA PSDB 37.591 8.027 4.671 12.698 33,77 

WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES PL 74.594 36.137 2.877 39.014 5230 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral/MG 
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QUADRO 2.3 - Eleições de 2002 
Deputado Partido Votos 

(a) 
Micro 

1 
0>) 

Micro 
2 

(c) 

D = B + 
C 

Tx. 
Cone 
D / A 

% 
ADALCLEVER RIBEIRO LOPES PMDB 45.726 18.102 4.908 23.010 5032 

ADELMO CARNEIRO LEÃO PT 50.695 22.613 8.226 30.839 60,83 

AGOSTINHO PATRÚS PTB 52.822 7.033 6.149 13.182 24,95 

ALBERTO PINTO COELHO JÚNIOR PPB 58.333 10.952 10.666 21.618 37,05 

ANA MARIA RESENDE VIEIRA PSDB 73.431 47.658 6.496 54.154 73,74 

ANDRÉ QUINTÃO SILVA PT 54.972 45.589 898 46.487 84,56 

ANTÔNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA PSDB 75.947 26.741 11.453 38.194 5 0 3 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA PMDB 61.546 23.150 19.125 42.275 68,68 

ANTÔNIO GENARO OLIVEIRA PSD 71.319 60.942 3.595 64.537 90,49 

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA PMDB 45.152 12.634 6.727 19.361 42,87 

ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO PTB 67.470 14.957 12.719 27.676 41,01 

CARLOS ALBERTO BEJANI PFL 69.310 65.327 1.854 67.181 96,92 
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO PDT 46.227 20.904 6.955 27.859 60,26 

CÉLIO DE CÁSSIO MOREIRA PL 37.055 28.899 1.837 30.736 82,94 

DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA PPB 57.739 21.330 12.940 34.270 5935 

DILZON LUIZ DE MELO PTB 41.127 18.708 3.266 21.974 53,42 

DIMAS FABIANO TOLEDO JÚNIOR PPB 79.407 25.304 13.089 38.393 4834 

DINIS ANTÔNIO PINHEIRO PL 67.136 40.613 7.477 48.090 71,63 
DJALMA FLORÊNCIO DINIZ PSDB 72.831 18.794 10.988 29.782 2731 
DOMINGOS SAVIO PSDB 46.056 26.112 7.867 33.979 73,77 
DURVAL ÂNGELO ANDRADE PT 89.326 27.569 12.195 39.764 4431 
ELBE FIGUEIREDO BRANDÃO SANTIAGO PSDB 54.347 25.429 10.186 35.615 6533 
ERMANO BATISTA FILHO PSDB 54.090 9.158 7.023 16.181 29,21 
FÁBIO LÚCIO RODRIGUES AVELAR PTB 40.429 20.178 2.712 22.890 56,61 
FAHIM MIGUEL SAWAN PSDB 52.364 44.393 6.024 50.417 96,28 
FRANCISCO DE ASSIS SIMÕES THOMAZ PT 36.554 30.054 1.753 31.807 87,01 

FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES PMDB 50.237 23.451 13.952 37.403 74,45 
GABRIEL DOS SANTOS ROCHA PT 42.204 39.057 619 39.676 94,01 
GEORGE HÍLTON DOS SANTOS CECÍLIO PL 64.512 11.164 7.194 18.358 28,45 
GILBERTO APARECIDO ABRAMO PMDB 68.723 64.450 2.186 66.636 96,96 
GILBERTO W. MARTINS PEREIRA ANTUNES PPB 74.502 41.362 19.270 60.632 81,38 
GUSTAVO DA CUNHA PEREIRA VALADARES PRTB 34.186 10.361 3.815 14.176 41,46 
IRANI VIEIRA BARBOSA PSD 26.760 12.576 5.832 18.408 3138 
TV AIR NOGUEIRA DO PINHO PMDB 44.381 23.881 2.607 26.488 59,68 
JAYROLUIZ LESSA PL 38.313 12.546 6.663 19.209 50,13 

JOÃO BITTAR JÚNIOR PTB 54.229 51.718 785 52.503 96,81 
JOÃO CARLOS SIQUEIRA PT 47.243 21.717 5.099 26.816 56,76 
JOÃO LEITE DA SILVA NETO PSB 132.954 92.500 6.712 99.212 74,62 
JOSÉ ALVES VIANA PMDB 44.296 22.095 5.224 27.319 61,67 
JOSÉ BONIFÁCIO MOURÃO PMDB 62.778 51.554 3.801 55.355 88,17 
JOSÉ HENRIQUE LISBOA ROSA PMDB 71.032 24.143 18.597 42.740 60,17 
JOSÉ MIGUEL MARTINI PSB 36.453 8.406 1.400 9.806 26,90 
JOSÉ MILTON DE CARVALHO ROCHA PL 42.337 29.369 6.477 35.846 84,66 
LAUDELINO AUGUSTO DOS SANTOS AZEVEDO PT 40.429 23.479 5.574 29.053 71,86 
LEONARDO FERNANDES MOREIRA PL 42.726 8.175 7.891 16.066 37,60 
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO PSB 60.528 24.154 7.904 32.058 52,96 
LEONÍDIO HENRIQUE CORRÊA BOUÇAS PST 33.997 23.845 4.005 27.850 81,91 
LÚCIA MARIA DOS SANTOS PACÍFICO HOMEM PTB 54.673 51.061 742 51.803 94,75 
LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA PPB 65.451 36.270 7.315 43.585 663? 
LUIZ HUMBERTO CARNEIRO PSDB 60.019 50.719 5.748 56.467 94,08 
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Quadro 2.3 -Eleições de 2002 - cont. 
Deputado Partido Votos 

(a) 
Micro 

1 
(b) 

Micro 
2 

(c) 

D = B + 
C 

Tx. 
Cone. 
D / A 

% 
MARCELO JERÔNIMO GONÇALVES PDT 45.022 20.882 9320 30.202 67,08 

MÁRCIO ALMEIDA PASSOS PDT 42.509 12.637 7.115 19.752 46,46 

MARIA CECÍLIA FERREIRA DELFINO PT 51.715 33.078 6.451 39.529 76,43 

MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES VIEIRA PCdoB 58.153 49.462 1.267 50.729 8 7 3 

MARIA JOSÉ HAUEISEN FREIRE PT 44.093 18.484 6.368 24.852 56,36 

MARIA OLÍVIA DE CASTRO E OLIVEIRA PSDB 57.042 17.299 5.038 22.337 39,15 

MARIA TEREZA LARA PT 35.647 23.168 4.644 27.812 78,02 

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS PT 45.625 42.289 1.098 43 387 95,09 

MAURI JOSÉ TORRES DUARTE PSDB 49.987 21.502 6.248 27.750 5531 
NEIDER MOREIRA DE FARIA PPS 29.705 26.721 1.431 28.152 94,77 

OLAVO BILAC PINTO NETO PFL 61.560 15.711 12.888 28.599 4635 
PAULO CÉSAR DE FREITAS PRTB 26.279 12,997 5.265 18.262 69,49 
PAULO PIAU NOGUEIRA PFL 52.786 21.048 7.306 28.354 53,71 

PEDRO IVO FERREIRA CAMINHAS PPB 68.954 56.118 8.459 64.577 93,65 

REMO LO ALOISE PFL 50.074 22.633 11.870 34.503 78,88 
RICARDO DUARTE PT 37.957 31.635 4.017 35.652 93,92 
ROBERTO FRANCISCO RAMOS PST 51.358 7.708 5.453 13.161 25,62 
ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO PT 75.868 62.176 5.290 67.466 88.92 

ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA PT 75.655 48.676 3.292 51.968 68,69 
RONALDO JOÃO DA SILVA PV 21.350 20.434 509 20.943 98,09 
SEBASTIÃO HELVÉCIO RAMOS DE CASTRO PDT 50.008 40.176 2.051 42.227 84,44 
SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA FILHO PFL 50.073 36.600 4.408 41.008 81,89 
SIDNEY ANTÔNIO DE SOUSA PL 34.962 33.097 478 33J75 96,03 
VANESSA DE OLIVEIRA DIAS PSDB 64.601 43.469 5.052 48J21 75,10 
WANDERLEY GERALDO DE ÁVILA PPS 31.988 5.799 3.769 9.568 29,91 

WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES PDT 78.183 23.819 3.606 27.425 35,07 
WELITON FERNANDES PRADO PT 69.252 64.895 1.378 66.273 95,69 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral/MG 
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CAPÍTULO 3 

A elaboração das leis no Estado-membro 

Nos capítulos precedentes apresentou-se um panorama teórico geral acerca dos estudos 

sobre o Poder Legislativo no Brasil, procurando-se estabelecer associações entre os modelos 

prevalecentes em determinados períodos históricos e as linhas de pesquisa e temas 

priorizados. Discutiram-se, também, alguns aspectos metodológicos que envolvem o estudo 

da atuação concreta dos representantes eleitos, com ênfase no processo de determinação das 

escolhas individuais. 

Cabe agora analisar certos aspectos estruturais importantes que interferem no processo de 

elaboração das leis, especialmente quando se tem como objeto o Estado-membro no contexto 

histórico da federação brasileira. 

Lembramos, em primeiro lugar, que a maior parte dos estudos recentes sobre o Poder 

Legislativo no Brasil, dos quais são exemplos importantes os trabalhos de autores como 

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, Eli Diniz, Fabiano Santos, Régis de Castro 

Andrade, Fernando Luiz Abrucio e Olavo Brasil de Lima Jr, apresentam como elemento 

comum o fato de terem como objeto específico o Congresso Nacional. Poucos são os autores 

que, a exemplo de Fátima Anastasia, dedicam-se à compreensão da atuação dos Legislativos 

estaduais, 3 1 o que tem dificultado a construção de um conhecimento específico voltado para a 

atuação de seus membros e das políticas ali regulamentadas. 

Além dessa ênfase no contexto nacional, em fetrimento das políticas que se desenvolvem 

nas unidades subnacionais, há na própria definição do enfoque prioritário adotado por 

importantes pesquisadores um elemento que contribui para que os estudos mais recentes se 

3 1 - O exame de seis Legislativos estaduais apresentados na obra organizada por F.Santos (1999) constitui uma 
rara exceção quanto a essa situação no universo acadêmico nacional. 
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desviem da análise da atuação concreta dos parlamentares e do contexto em que ocorrem. 

Trata-se da pouca atenção dedicada ao estudo do processo institucional/constitucional que 

delimita o campo possível de atuação do Poder Legislativo — em especial do Legislativo 

estadual. A elaboração de leis - isto é, a regulação das políticas públicas - no Estado-membro 

encontra como limites para a sua validade e conseqüente eficácia os parâmetros definidos na 

Constituição da República. Transpô-los significa assurnir o risco da invalidação, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da norma aprovada e sancionada ou promulgada. 

A outra lacuna notada, pelo menos no campo das Ciências Sociais, diz respeito a uma 

discussão acerca da própria natureza da norma jurídica. Não se trata, no caso, de uma questão 

que afeta apenas o campo do Direito : se considerarmos que a produção de políticas públicas 

pressupõe a construção preliminar de determinados marcos regulatórios, é necessário que se 

compreendam os elementos conceituais que definem o espaço possível, na modernidade, para 

a produção das leis. 

Deve-se, portanto, aceitar como válida a advertência de Schwartzman (1982:119), para 

quem os cientistas sociais não devem se esquecer da importância do estudo das estruturas 

constitucionais para a compreensão das relações políticas de uma determinada sociedade, 

pois; 

O formalismo jurídico que muitas vezes cerca a análise deste aspecto dos Estados 
modernos leva frequentemente o cientista social a desconsiderá-los e perder de vista sua 
importância. No entanto, a divisão horizontal e vertical de poderes, a organização do 
sistema eleitoral, as garantias e mecanismos de preservação dos diretos das minorias, são 
aspectos fundamentais para o entendimento dos sistemas políticos, por suas conseqüências 
específicas e muitas vezes pouco compreendidas. 

Constitui, portanto, objetivo deste capítulo examinar os dois aspectos apontados - os 

limites constitucionais que circunscrevem a atuação dos legislativos estaduais e as mudanças 

3 2 - Até o dia P de julho de 2004 foram recebidas no Supremo Tribunal Federal 3.250 Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade - ADIns. Delas, em um número significativo - cerca de um terço - questiona-se a 
competência do ente federado para legislar sobre a matéria ou a iniciativa parlamentar para dispor sobre questões 
consideradas de iniciativa privativa dos Poderes Executivo ou Judiciário, este em menor escala. 
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na natureza da norma jurídica - , para que, a seguir, se possa relacionar com maior 

propriedade o trabalho efetivo dos parlamentares estaduais mineiros com o contexto jurídico-

institucional que delimita as possibilidades válidas de sua atuação. 

No plano das estruturas constitucionais, o primeiro aspecto a ser destacado diz respeito a 

duas questões relevantes: a hegemonia da União no processo de produção de normas jurídicas 

no Brasil, desde a década de 1930, e a predominância do Executivo na iniciativa para a 

apresentação de proposições. Essa última questão, analisada com bastante propriedade pelos 

autores citados no início deste capítulo, torna-se mais acentuada no plano das unidades 

subnacionais, dada a estrutura da repartição de competências constitucionalmente definida no 

Brasil, em que se atribui competência plena aos Estados apenas para legislarem em matérias 

de natureza administrativa, orçamentária ou tributária, nas quais a iniciativa quase sempre é 

privativa do chefe do Poder Executivo. 

De início, deve-se lembrar que o Poder Legislativo, como os demais órgãos da 

administração pública, encontra-se sujeito a limites previstos na Constituição da República, 

até mesmo na sua atividade-fim, que é a de elaborar as leis vigentes em uma determinada 

unidade territorial. Assim sendo, analisar e compreender a estrutura constitucional que 

interfere no processo de construção do marco regulatório das políticas públicas, estabelecendo 

os parâmetros e os limites — social e historicamente determinados — para a produção 

legítima de normas legais constitui um elemento indispensável para a compreensão da atuação 

daquele Poder nessa esfera de atuação. 

Um rápido exame do processo histórico de transformações na estrutura constitucional no 

Brasil republicano mostra que o momento de inflexão nas relações entre Legislativo e 

Executivo no Brasil aconteceu quando da promulgação da Constituição de 1934. Grande 

parte dos autores normalmente aponta a redemocratização de 1946 e a nova Constituição 
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então promulgada como o marco inicial para o exame das relações entre os Poderes da 

República, constatando que, nesse momento, apesar da ocorrência de um significativo 

acréscimo nas atribuições do Executivo, o Legislativo retomou várias das suas prerrogativas, 

suprimidas no período da ditadura varguista. 

Figueiredo e limongi (1999:42), por exemplo, analisando o passado recente da política 

brasileira, além de adotarem claramente o posicionamento acima mencionado, afirmam 

também a importância da Constituição de 1988 como fator que possibilitou ao Congresso a 

recuperação de muitos dos seus poderes, "subtraídos pelas sucessivas reformas impostas pelos 

governos militares". Para esses autores, "a nova Carta permite ao Congresso contribuir de 

maneira efetiva para a formulação de políticas públicas." 

O argumento a ser desenvolvido a seguir localiza em 1934 - e na Constituição então 

promulgada • o marco para as transformações tanto nas relações entre os Poderes, quanto nas 

estabelecidas entre os entes federados. Ou seja, o ano de 1934 deve ser apontado como o de 

referência para o estabelecimento de transformações qualitativas na natureza da relação entre 

os Poderes Executivo e Legislativo e, também, na distribuição de competências entre União 

e Estados-membros no sistema federativo brasileiro. Esse último aspecto — as relações 

jurídico-constitucionais que se estabelecem no interior do sistema federativo brasileiro — é de 

fundamental importância para a compreensão da atuação dos parlamentos estaduais. 

Não se trata, aqui, de uma discussão de cunho simplesmente historicista a respeito de 

determinada data e seu significado. Mais do que isso, deve-se admitir que as relações entre os 

Poderes no Brasil, ainda hoje, decorrem de mudanças estruturais na realidade político-social 

do país ocorridas na década de 1930. 

A competência legislativa do Estado-membro tem-se alterado bastante no decorrer do 

tempo, no Brasil republicano, conforme dispõem os diversos textos constitucionais do País, os 

quais indicam uma persistente tendência à concentração de atribuições legislativas na esfera 
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da União. Nota-se também o crescente acúmulo de atribuições de natureza legislativa na 

esfera de atuação do Poder Executivo, a partir de 1934. Ou seja, a centralização das 

atividades do poder público em torno da esfera federativa da União se faz acompanhar, 

normalmente, pela crescente hegemonia do Poder Executivo no que se refere ao próprio 

processo legislativo. 

A centralização mostra ter, dessa forma, duas faces: atua no contexto federativo, com a 

redefinição das atribuições dos entes federados, e, também, no âmbito das relações entre os 

Poderes. 

Os quadros apresentados no Anexo ao final deste capítulo, nos quais são reproduzidos 

os dispositivos constitucionais que delimitam o campo da produção normativa nas várias 

constituições republicanas brasileiras, permitem que se perceba, sem a necessidade de 

qualquer exame mais sofisticado, a existência de duas tendências complementares: a expansão 

constante das matérias que constituem objeto de regulamentação legal e a concentração de 

competências na esfera da União. 

Para que se tenha uma maior aproximação da realidade constitucional, no entanto, adota-

se, no exame aqui efetuado, uma outra forma de classificação: a que mede a quantidade de 

matérias reguladas — definidas pelos conteúdos substantivos de cada uma delas —, e não a 

quantidade de incisos ou alíneas incluídas no texto constitucional.3 3 Esse procedimento 

permite que se faça a demonstração gráfica do processo, sem perda na qualidade da 

informação. 

A Tabela 3.1 mostra, numericamente, nas constituições republicanas, como se deu o 

processo histórico de distribuição de competências legislativas. 

3 3 - Exemplificando: apenas no inciso I do art. 22 da Constituição de 1988, estão listadas 10 matérias de 
competência privativa da União (direito penal, civil, comercial, processual e outras). No total, os 29 incisos desse 
artigo reservam 80 matérias para a competência privativa daquele ente federado. 
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Tabela 3.1 

Repartição de competências 

Constituição 
de 1891 

Constituição Constituição 
de 1934 de 1946 

Constituição 
de 1967 

Constituições de 
1988/9* 

Privativa federal 13 31 40 46 57 
Concorrente federal 0 6 5 6 34 
Privativa estadual 16 3 3 5 18 
Concorrente estadual 0 24 22 13 34 
Total 29 64 70 70 143 
Fonte: Constituições brasileras de 1891,1934, 1946, 1967 e 1988. * os números relativos à competência privativa estadual tem como 

fonte a Constituição mineira de 1989. 

É preciso que se ressalve o fato de que, na Constituição de 1988, não há listagem 

expressa das matérias de competência privativa do Estado-membro, a quem são atribuídas, 

nos termos do §1° do art. 25, todas as competências que não lhes sejam vedadas 

expressamente no texto constitucional.3 4 O número obtido — 18 matérias — é aquele a que se 

refere o art. 61 da Constituição estadual mineira. Manteve-se esse número por uma questão de 

consistência metodológica: foram consideradas todas as matérias substantivamente destacadas 

no texto constitucional, tal qual se fez em relação às demais constituições. Entretanto, pode-se 

afirmar com grande grau de certeza que as 18 matérias podem ser agrupadas em três temas 

amplos, nos quais — isso é importante — predomina a iniciativa privativa do Governador do 

Estado no processo legislativo: 

1) questões administrativas internas do Estado, relativas à estrutura do 

governo estadual ou ao regime jurídico dos servidores públicos; 

2) questões tributárias específicas; 

3 4 - Competência e iniciativa são dois dos principais conceitos operacionais presentes no Direito Constitucional 
brasileiro. A competência legislativa diz respeito à possibilidade do ente federado produzir normas jurídicas 
válidas, conforme a repartição definida no texto constitucional federal. A iniciativa no processo legislativo, que 
também obedece a parâmetros constitucionais, diz respeito à capacidade de que é dotado algum agente político 
específico para apresentar proposições no processo legislativo. De forma bastante simplificada, pode-se dizer 
que a constitucionalidade dc uma norma jurídica fundamenta-se nesses dois parâmetros: ser editada por um ente 
federado competente para tal e ter sido apresentada, no processo legislativo, por um agente político a quem foi 
conferida a iniciativa para o ato. 
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3) aspectos da legislação orçamentária estadual/' 

Por meio do Gráfico 3.1 pode-se notar que a Constituição de 1934 inaugura um padrão, 

marcado pela diminuição expressiva da autonomia legislativa do Estado-membro e pela 

introdução da relação de complementaridade entre estados e União. Percebe-se, ali, a clara 

inversão entre as modalidades de intervenção legislativa, com o acentuado crescimento da 

esfera de competência da União. 

Esse padrão, como se pode também observar, persiste nas constituições posteriores, 

inclusive na que está atualmente em vigor. 

Gráfico 3.1 

Repartição de competências 

Competência Legislativa - repartição 

• privativa federal 
• concorrente federal 
• privativa estadual 
• concorrente estadual 

Fonte: Constituições brasileiras de 1891. 1934, 1946. 1967 c 1988 e Constituição mineira de 1989. 

- E, ainda assim, nessas matérias a existência de limites impostos na Constituição Federal ou em leis 
específicas, como é o caso da Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei n.° 
4 .320/64 ou do Código Tributário Nacional, por exemplo, restringem significativamente a ação do legislador 
estadual. 
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Pode-se argumentar que a Constituição de 1988, ao permitir que o Estado-membro legisle 

concorrentemente com a União em um número significativo de matérias, contribuiu para o 

resgate de aspectos da autonomia das subunidades no sistema federativo nacional. Entretanto, 

quando se atenta para os limites de validade das normas estaduais dessa natureza, e quando se 

examina a legislação federal correlata — as chamadas normas gerais —, percebe-se que, na 

prática, restam poucas possibilidades para o exercício da autonomia estadual. 

A partir de 1934, como elemento que será recorrente em todas as constituições do Brasil 

posteriores, a competência legislativa estadual será exercida quase sempre em caráter 

complementar e supletivo, restringíndo-se a competência plena quase que somente a questões 

de natureza administrativa3 6. Ainda que não exista uma hierarquia formal entre normas 

jurídicas estaduais e federais — pois, na realidade, cada uma delas destina-se a regulamentar 

alguns aspectos constitucionalmente definidos das relações sociais —, na prática sucede que a 

norma estadual, por ter que se conformar aos limites impostos na lei federal, quando 

expressamente determinado pela Constituição da República, acaba por assurnir um papel 

quase sempre secundário no ordenamento jurídico nacional. 3 7 

Outro elemento importante a ser analisado diz respeito à iniciativa de outros Poderes ou 

órgãos públicos no processo legislativo. O sistema brasileiro difere claramente de outros que 

lhe são semelhantes em vários aspectos, como é o caso do norte-americano. Aqui, 

especialmente a partir de 1934, admite-se a intervenção direta do chefe do Poder Executivo no 

processo legislativo em várias situações, sem que se tenha a necessidade de intermediação de 

3 6 - Nos termos do art. 7C, III, da Constituição de 1934, as normas estaduais "poderão, atendendo às 
peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal, sem dispensar as exigências desta" 

3 7 - A relação entre a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, ao contrário do que comumente se pensa, não 
comporta, a priori, nenhum tipo de superioridade hierárquica da primeira em relação às demais. Cada espécie 
normativa destina-se a regular aquilo que a Constituição determina, na extensão, na forma e no conteúdo 
expressamente definidos no ordenamento constitucional. Pode-se perceber, entretanto, que o desconhecimento 
generalizado da natureza das relações entre as esferas normativas contribui para que, na prática, as normas 
federais, muitas vezes claramente inconstitucionais, sejam aceitas passivamente pelos agentes públicos estaduais 
que detêm a legitimidade para contestá-las. 
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um líder partidário, como é o caso do Speaker of the House, nas casas parlamentares dos 

Estados Unidos da América. 

Um exemplo da situação vigente durante a República Velha, oposto ao modelo atual, 

pode ser encontrado no primeiro ordenamento constitucional mineiro. A Constituição estadual 

de 1891 previa, no art. 57, a possibilidade de iniciativa do Governador do Estado no processo 

legislativo, restrita, no entanto, apenas aos projetos de lei que versassem sobre matéria 

orçamentária e sobre a fixação dos efetivos da Força Pública. Ao mesmo tempo, o dispositivo 

constitucional vedava expressamente a delegação de atribuições legislativas ao Governador 

do Estado, em qualquer outra hipótese e situação. 

Essa situação foi alterada na Constituição estadual de 1935, em que pela primeira vez 

apareceu a menção expressa à participação do chefe do Poder Executivo na elaboração das 

proposições legislativas, conforme se percebe pela leitura combinada dos arts. 19, "b", e 38, 

XV, daquela carta constitucional. 

O processo que se iniciou com a Revolução de 1930 indica, portanto, uma tendência — 

que, até hoje, não se reverteu no contexto constitucional brasileiro — à centralização 

legislativa na esfera de atuação da União. É nesse período histórico, com a Constituição de 

1934, que ocorre a mais profunda mudança qualitativa nas regras constitucionais que 

delimitam as relações entre os Poderes e entre os entes da Federação. Essa mudança foi 

concretizada por duas alterações específicas, que permaneceram na Constituição de 1988: a) a 

possibilidade de ampla iniciativa do Executivo no processo legislativo; b) a relação de 

complementaridade entre os ordenamentos jurídicos federal e estadual. 

Em síntese, pode-se afirmar que, a partir da década de 1930, no processo legislativo os 

parlamentares estaduais encontram limites constitucionais que restringem o seu campo 

material de elaboração normativa e que, além disso, devem submeter-se à iniciativa privativa 

do chefe do Poder Executivo naquelas normas que constituem o núcleo da regulamentação 
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privativa do Estado-membro, representadas pelas regras de Direito Administrativo, de Direito 

Tributário e de Direito Orçamentário. 

Se considerarmos que grande parte dessas regras - especialmente aquelas que criam 

obrigações para a sociedade mediante a instituição de tributos - são percebidas como 

"nocivas" pelos eleitores (de acordo com as definições adotadas pelos teóricos da escolha 

pública), poderemos supor que o contexto jurídico-institucional permanece inalterado em sua 

essência, entre outras razões, pelo fato de que não deve haver um forte interesse real da 

grande maioria dos parlamentares em assumir a responsabilidade por tarefas potencialmente 

danosas ao seu sucesso eleitoral. 

A solução do "dilema mstitucionaT mencionado por Mayer e Canon (1999), no caso dos 

parlamentos estaduais brasileiros, portanto, parece estar estruturalmente determinada: a 

restrição do campo de atuação possível dos deputados estaduais, somada à iniciativa privativa 

do Governador do Estado em matérias potencialmente polêmicas, os deixa livres de cobranças 

- ou pelo menos fornece um bom álibi - no que diz respeito à elaboração de normas de 

alcance geral. Isso possibilita que suas atenções sejam direcionadas, com maior intensidade, 

para a consecução de interesses localizados ou paroquiais. 

Ao lado das questões de natureza constitucional, outro elemento de ordem estrutural 

interfere nos processos de regulamentação de condutas sociais nas sociedades capitalistas 

modernas, fazendo com que apresentem como uma de suas características o esvaziamento do 

campo de atuação do Poder Legislativo. Trata-se, no caso, de transformações na própria 

definição do que seja lei e de seu objeto. Vejamos como se explicam essas mudanças. 

Partimos da seguinte premissa: para se compreenderem os resultados da atuação dos 

representantes eleitos para os parlamentos nas modernas democracias, o que inclui a dos 

deputados estaduais mineiros, deve-se proceder à crítica da noção amplamente disseminada 

de que as principais atribuições do Poder Legislativo, não apenas no Brasil, mas 
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provavelmente na maior parte dos países capitalistas ocidentais, estão fortemente relacionadas 

com o processo elaboração de normas jurídicas que, de acordo com a definição 

tradicionalmente aceita, devem ser abstratas e universais. Trata-se de uma herança que 

remonta aos séculos XVIII e XIX, quando, no processo de adaptação das instituições políticas 

ao novo contexto capitalista, tornou-se necessária a transformação nos procedimentos que 

conferiam - e ainda conferem - a legitimidade ao exercício âo poder estatal. 

Ou seja, elaborar alei constitui a finalidade última da atuação dos parlamentos, segundo a 

concepção tradicional. Entretanto, para que essa afirmação seja verificada e examinada, deve-

se procurar compreender o que seja o próprio objeto de estudo: a lei. 

Friedrich (1965), estudando a lei e o Direito a partir de uma perspectiva histórica, aponta 

cerca de duas dezenas de possibilidades para a fundamentação filosófica do fenômeno 

jurídico. Entretanto, segundo o autor, um traço comum a diversas abordagens teórica e 

ideologicamente distintas do Estado moderno reside no reconhecimento da predominância da 

lei, no sentido materiaí e formai, como alicerce para a obtenção da legitimidade nas relações 

de poder inerentes ao convívio social. 

A modernidade tem como um dos seus traços característicos esse reconhecimento, que 

pode ser encontrado em algumas das principais obras dos grandes pensadores que, como 

Montesquieu, a partir do século XVIII, contribuíram para a construção do saber jurídico 

atual. Também na modernidade, portanto, o fenômeno político necessita de justificação. Se, 

para Aristóteles, o Estado "está na ordem da natureza", e "aquele que não pode viver em 

sociedade, ou de nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz parte do Estado: é um bruto 

38 

ou um deus" , nos tempos modernos o Estado é ou mal necessário, que impede a 

autodestruição da sociedade (Hobbes), ou resulta de um contrato que permite a superação do 

estado primitivo do homem (Rousseau). De qualquer forma, instaura-se no pensamento 
3 8 - Aristóteles, A Política, Livro Primeiro, Capítulo I, § 11. 
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moderno a necessidade de se compreenderem os elementos que permitem o convívio - não 

mais natural - em sociedade, e, portanto, a necessidade de entendimento do papel do Direito e 

da lei na estruturação das relações sociais. 

Na busca da compreensão do papel do Direito nos tempos atuais, inúmeras são as 

possibilidades de abordagem do fenômeno jurídico. No plano sociológico, essas abordagens 

podem, por exemplo, derivar da matriz funcionalista, de inspiração organicista, tal como se 

propõe na obra de Durkheim (1981), para quem a passagem do Direito de natureza 

eminentemente penal para o Direito fundado em "relações que regulam o direito com sanções 

restitutivas , , acompanha o processo em que se supera a solidariedade mecânica existente no 

clã ou na horda e se chega à solidariedade orgânica que deriva da divisão do trabalho social 

no Estado moderno. 3 9 

As idéias de Durkheim influenciaram toda a corrente funcionalista do século XX e 

foram, nos Estados Unidos, apropriadas e reinterpretadas por Talcott Parsons e Thomas 

Merton sob a forma de uma compreensão sistêmica do fenômeno social. Essa abordagem 

sistêmica, por sua vez, quando transposta para a moderna teoria jurídica, encontra em Gunther 

Teubner e em Niklas Luhmann dois de seus maiores expoentes na atualidade. 

Outra possibilidade para a compreensão do processo de legitimação é a que deriva da 

obra de Weber (1992). Para esse autor, sendo o Estado o detentor do "monopólio da violência 

legítima", interessa estudar os processos de legitimação do poder, pois somente pela 

legitimidade de sua ação pode-se distinguir um coletor de impostos de um salteador qualquer. 

-. Para esse autor, "Definitivamente, este direito tem na sociedade um papel análogo ao do sistema nervoso. 
Este último, com efeito, tem por tarefa regular as diferentes funções do corpo, de maneira a fazê-las fluir 
harmonicamente: ele exprime assim naturalmente o estado de concentração que o organismo alcançou, em 
conseqüência da divisão do trabalho fisiológico. Além disso, aos diferentes níveis da escala animal, pode-se 
medir o grau dessa concentração segundo o desenvolvimento do sistema nervoso. Quer dizer que se pode medir 
igualmente o grau de concentração alcançado por uma sociedade em conseqüência da divisão do trabalho social, 
segundo o desenvolvimento do direito cooperativo com sanções restitutivas." (p. 81) 
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Em uma perspectiva evolucionista, Weber vê na história humana a passagem da 

predominância da legitimação pelo carisma - de profetas ou chefes militares na antigüidade -

para a legitimação pelas tradições e, finalmente, no período moderno, para a legitimidade que 

se obtém mediante o recurso a um processo de racionalização que encontra na lei o seu 

principal componente. A dominação racional-legal é, para esse autor, o traço característico do 

Estado moderno. 4 0 

Poderíamos, se este fosse o objetivo, continuar com a citação de vários outros 

importantes autores que fundamentam a dinâmica social moderna nos pressupostos derivados 

da racionalidade dos fenômenos jurídicos. Do positivismo jurídico que considera a norma 

apenas como o objeto da ciência jurídica (Kelsen, 1994) 4 1 à teoria do agir comunicativo, em 

que o Direito se torna fonte de integração social e a norma jurídica assume uma dimensão 

simbólica (Habermas, 1997), a lei permanece como um dos elementos estruturantes do 

processo social. 

Sem nos alongarmos nas definições acerca do que seja o Direito ou de qual seja o papel 

da lei nas modernas poliarquías (e em especial nas latino-americanas) — pois não é este o 

objetivo do estudo 4 2 — quero, no entanto, ressaltar três condições interessantes e necessárias 

para o desenvolvimento da argumentação: 

- Entre as características da dominação racional-legal, Weber (1992) enumera as seguintes: "1. Que todo 
derecho, pactuado u otorgado, puede ser estatuido de modo racional; 2. Que todo derecho según su esencia es un 
cosmos de reglas abstratas, por lo general estatuidas intencionalmente; 3. Que el soberano legal típico, la 
'persona puesta a la cabeza', en tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal por el que 
orienta sus disposiciones; 4. Que - tal como se expresa habitualmente - el que obedece sólo lo hace en cuanto 
miembro de la asociación e sólo obedece al derecho" (p. 173-4) 

4 1 - "Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está contida a afirmação - menos 
evidente - de que são as normas jurídicas o objeto da ciencia jurídica, e a conduta humana so o é na medida em 
que é determinada nas normas jurídicas como prdessuposto ou conseqüência, ou - por outras palavras - na 
medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas". (Kelsen: 1994- 79). 

4 2 - O'Donneíí (1998), por exemp/o, ao examinar as conseqüências da aplicação do principio da universalidade 
da lei em sociedades extremamente desiguais, como acontece na América Latina, propõe que a justificação 
formal seja substituída pela justificação substantiva, examinando-se os aspectos que levam à exclusão real de 
significativas parcelas da população no que se refere à eficacia do chamado Estado de Direito. 
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• a lei é sempre definida como sendo uma regra abstrata, geral, impessoal, 

coercitiva e inovadora; 

• a lei deve ter como característica a perenidade, somente perdendo sua eficácia 

quando revogada ou suspensa por decisão de tribunais superiores com competência 

constitucional para assim o declarar; 

• a lei é a regra que, contendo as características citadas, é elaborada por um 

órgão legislativo específico, com competência definida na Constituição. 

Essas três condições, com pequenas variações, geralmente pouco significativas, estão 

presentes na quase totalidade dos manuais de introdução à Ciência do Direito e, portanto, 

integram aquilo que poderíamos denominar "senso comum" desse ramo do saber. E, como é 

comum acontecer em situações dessa natureza, sua utilização acontece freqüentemente de 

forma automática, desprovida de críticas, tanto por parte dos operadores do Direito quanto 

por aqueles que fazem uso de seus conceitos para o exame de problemas sociais a partir da 

perspectiva da Ciência Política, da Economia ou da Sociologia. 

Deve-se iniciar a crítica às concepções tradicionais pelo exame da primeira característica 

e pelos seus elementos, especialmente os da generalidade e da coercitividade. Esses dois 

elementos não estão presentes em cerca de 80% das leis mineiras aprovadas e sancionadas no 

decorrer do ano de 2002. Esse é o somatório de leis destinadas a promover a denominação de 

próprios públicos, a autorização para a alienação de bens públicos e a declaração de utilidade 

pública. Se examinarmos a legislatura que se inicia em 1999 e termina em 2003, podemos 

afirmar com absoluta certeza que esses elementos — generalidade e coercitividade - também 

não estão presentes em cerca de 65% (no mínimo) das leis aprovadas e sancionadas: esse é o 

montante de leis que visam somente declarar como sendo de "utilidade pública" determinadas 

entidades supostamente de cunho assistencial. 
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Esse fato — a existência, em Minas Gerais, de um grande contingente de normas 

formalmente produzidas pelo Legislativo que não se enquadram na concepção tradicional de 

lei — por si só indica a existência de uma tensão entre o requisito da generalidade que se 

espera da lei e a atuação particularista de grande parte dos membros do Poder Legislativo. 

Poder-se-ia argumentar que essas normas, na prática, não são leis, mas simples atos 

declaratórios de natureza administrativa. Esse argumento, se apresentado como contestação 

àquele que proclama a mudança na essência do ato legislativo, tem o efeito exatamente 

contrário, pois vem confirmar a afirmação inicial de que o conceito de lei apresenta variações 

históricas e específicas, podendo inclusive englobar algo que não seria assim considerado em 

outros tempos. É preciso lembrar ainda que parte significativa da moderna hermenêutica 

jurídica considera que é impossível a leitura do texto dissociada do seu contexto e que a 

norma não existe "em si", nos termos propostos pela "teoria pura do Direito" ou pela noção 

kantiana do imperativo categórico.4 3 

Em síntese, o que se pretende aqui é reafirmar a hipótese de que, sob a forma 

aparentemente incontestável e generalizante da lei, existem diversas possibilidades 

normativas específicas, determinadas pelos conteúdos reais dos objetos da regulação. Sob a 

forma da lei - isto é, da produção oriunda de uma deterrninada casa legislativa - encontramos 

um grande número de atos jurídicos que, pelos conceitos tradicionalmente aceitos, não podem 

ser efetivamente definidos como assim o sendo. E esses atos jurídicos, aos quais falta o 

atributo da impessoalidade, são exatamente aqueles que melhor se prestam para a 

4 3 - Nesse sentido, é importante a leitura de autores como Ronald Dworkin, por exemplo. Um bom texto é o 
artigo "De que maneira o Direito se asssemelha à literatura", publicado na coletânea de obras do autor Uma 
questão de princípio (São Paulo: Martins Fontes, 2000). Jürgen Habermas é outro autor que tem dedicado ao 
Direito um ponto central nas suas análises mais recentes do mundo moderno. Direita e Democracia: entre 
facticidade e validade (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997) obra em que o autor discute as suas idéias acerca 
da teoria da "razão comunicativa" representa um importante subsídio para a moderna discussão acerca do 
fenômeno jurídico. Finalmente, para não tomar muito extensa a lista, parece-me interessante destacar a 
originalidade e a importância do olhar antropológico sobre o Direito presente no ensaio de Clifford Geertz "O 
saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa", que integra a obra O saber local; novos ensaios de 
antropologia interpretativa (Petrópolis: Vozes, 1997). Essas obras, entre outras, permitem o avanço no sentido 
da criação de um novo paradigma para a compreensão do fenômeno jurídico no mundo contemporâneo. 
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concretização de ações nas quais a relação custo/benefício é um importante fator a ser 

considerado. Ou seja, é neles que se pode perceber a ação do parlamentar racional-

maximizador, que busca com grande intensidade a obtenção de lucros eleitorais. 

Um segundo elemento a ser criticado diz respeito à noção de perenidade do Direito. 

Recapitulemos: de acordo com essa noção, uma norma somente perde eficácia se revogada 

(expressa ou tacitamente, com todos os problemas de interpretação que essa segunda hipótese 

acarreta), ou se assim o declarar um tribunal competente. O que fazer, entretanto, com as 

quase 800 leis que, em Minas Gerais, no decorrer das décadas de 1940 e 1950 — por 

determinação constitucional — foram elaboradas com o único objetivo autorizar a abertura de 

créditos orçamentários para um determinado órgão, em um determinado período fiscal ? 

Pode-se considerar que essas leis, formalmente em vigor, têm ainda algum tipo de eficácia 

jurídica ? Esse é apenas o menor dos problemas enfrentados quando se discute "o tempo do 

Direito". 

Outro elemento, a urgência, característica da sociedade do novo milênio, é ainda mais 

importante para a compreensão da natureza da lei na atualidade (não é por acaso que esse 

elemento justifica, por exemplo, as "medidas provisórias"). Aqui, vale transcrever uma 

citação da obra de Ost (1999:283): 

Urgence; hier ancore, la notion n'était reçue em droit qu'avec lês plus extrêmes 
réserves, comme un mal nécessaire dont il fallait s'accommoder dans des situations 
exceptionnelles. (...) Aujourd'hui, l'urgence semble subvertir, et de façon durable, la 
production du droit tout entier. (...) Non seulement le droit tout entier s'est rnis en 
mouvement (le transitoire-permanent), mais il le fait à rythme sans cesse accéléré. 

Há, portanto, na modernidade uma espécie de dissolução temporal da perenidade do 

Direito. A urgência dos tempos contamina o ritmo da produção legislativa, justificando, tanto 

no Brasil quanto em países europeus, o próprio deslocamento espacial e institucional no 

interior do processo: se o ritmo lento do parlamento (local de discussões e debates, por 
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definição) torna-se inadequado, outras instâncias, institucionais ou mesmo sociais, 

reivindicam para si o papel de produção normativa. 

Deve-se ressaltar também, dada a crescente diversidade de temas e a cada vez maior 

complexidade das matérias a serem regulamentadas, especialmente a partir da segunda 

metade do século XX, a consolidação de uma tendência àquilo que denominaríamos 

provisoriamente de "concretização" do Direito: cada vez mais as tradicionais normas 

principiológicas, universais e abstratas, cedem lugar a um ordenamento jurídico que se 

caracteriza pelo seu conteúdo tecnicista, específico, datado, limitado e direcionado para a 

regulamentação de condutas particulares, fato que também implica uma profunda reorientação 

nos padrões de relacionamento entre os agentes envolvidos no processo de produção de leis . 

Pascal (1997:76), referindo-se à realidade francesa, que integra um modelo político 

diferente daquele praticado nos Estados Unidos ou no Brasil, apresenta opinião semelhante no 

que diz respeito à relação entre os Poderes Executivo e Legislativo; 

No quadro das instituições da Quinta República, o Parlamento francês encontra-se 
humilhado, enfraquecido e sob vigilância. Humilhado em suas funções tradicionais, a 
confecção das leis e o controle das atividades do governo, transformado em uma espécie de 
'besta de carga' legislativa, ou reduzido a mero 'posto de reclamações', a instituição 
parlamentar está enfraquecida devido à preponderância do governo sobre o processo 
legislativo, em particular através da utilização do art. 49, alínea 3, da Constituição, autêntica 
'ponta de lança1 quanto à aceitação de textos originários do governo. 

Suas palavras vêm reforçar a hipótese de que o desequilíbrio em favor do Executivo faz 

parte de um novo modelo de produção de leis generalizado no mundo capitalista. 

Pelos exemplos mencionados, percebe-se que, muitas vezes, aquilo que se considera o 

estudo da atuação do Poder Legislativo no regime democrático, com seus limites estruturais e 

possibilidades, acaba se direcionando para o exame das condições que favorecem a 

interferência do Executivo no processo. Urgência e complexidade técnica são elementos 

normalmente estranhos aos mecanismos de atuação dos parlamentos modernos, nos quais se 
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tem, como regra, a priorização de debates, muitas vezes lentos e prolongados, acerca de 

princípios gerais. 

Chegamos, assim, a um importante elemento que integra o âmago das relações entre os 

Poderes Legislativo e Executivo no Brasil. A lei se define, segundo o terceiro dos elementos 

inicialmente apontados, por ser um ato produzido pelo Poder Legislativo. Essa "verdade'* 

deve ser relativizada. Além da antiga figura do decreto-lei (de Vargas e dos governos 

militares) e de sua sucessora, a medida provisória, não se deve esquecer que a Constituição de 

1967 introduziu - e a Carta democrática de 1988 manteve - , a figura da "lei delegada", pela 

qual se autoriza o chefe do Poder Executivo a legislar em substituição ao Poder Legislativo. 

Conveniente para ambas as partes (o Executivo evita algumas discussões desconfortáveis e o 

Legislativo se livra do ônus de medidas potencialmente impopulares), sua utilização como 

fundamento jurídico para a elaboração de reformas administrativas tem sido razoavelmente 

comum na realidade nacional — ou o é em Minas Gerais, pelo menos. 

Além da introdução de novos instrumentos jurídicos, não se pode esquecer que a busca de 

uma suposta eficácia (associada à urgência, já mencionada) tem produzido um amplo 

deslocamento da produção normativa para as chamadas "agências reguladoras". Esse fato não 

é peculiar ao Brasil; o fenômeno está presente em vários países avançados, e o amplo debate 

que se travou nos Estados Unidos acerca da "Executive Order" n. 12866, "Regulatory 

Planning and Review", de 30 de setembro de 1993, do Presidente Bill Clinton, é um 

significativo exemplo dessa realidade. 4 4 

Para finalizar a argumentação, neste espaço limitado de discussão, o elemento talvez mais 

importante da questão: a expansão do campo normativo e a sua crescente "tecnicização", por 

4 4 - Uma Executive Order equivale ao nosso Decreto. Bill Clinton foi acusado, ao revogar as regras editadas no 
governo Reagan, de conferir exagerado poder normativo as Agências administrativas e, com isso, ao mesmo 
tempo, subtrair do Congresso parte de suas atribuições e violar direitos individuais. A amplitude desse debate 
pode ser verificada pelo imenso número de textos e artigos disponíveis na internet sobre o assunto. 
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assim dizer. A crescente complexidade da vida em sociedade tem sido acompanhada pela 

igualmente crescente necessidade de regulação dos campos de convivência social. O século 

XX incorpora ao Direito alguns temas nem sequer imaginados em épocas anteriores, 

especialmente aqueles diretamente ligados à inovação tecnológica, como são, por exemplo, os 

casos do Direito Aeronáutico, do Direito da Energia, da regulamentação da informática e das 

telecomunicações, entre outros. 

Da transformação no conteúdo da norma jurídica derivam novas dificuldades para a 

atuação dos Legislativos, em todos os países modernos. Anderson (1975), ao comentar o 

papel do Parlamento nos tempos modernos, critica a "resposta fácil" que afirma ser papel do 

Legislativo legislar, contrapondo a essa resposta o argumento de que muitas legislaturas 

estaduais (nos Estados Unidos) são até mesmo incapazes de agir independentemente em face 

dos casos complexos e de alto grau de dificuldade técnica. 4 5 

Uma simples comparação entre as matérias enumeradas nos artigos em que se definem as 

competências legislativas mostra que, entre 1891 e 1988, o rol de matérias passíveis de 

regulamentação legal expandiu-se cerca de quatro vezes e meia: de 13 na primeira 

Constituição republicana passa-se a 59 na "Constituição Cidadã". 4 6 

Essa expansão traz consigo uma questão de extrema importância, que está associada à 

capacidade legislativa dos parlamentos que ainda se organizam segundo os moldes do período 

liberal clássico. Ou seja, embora seja inegável a capacidade dos legislativos para acompanhar 

4 5 - "The easy response to the question "what do legislatures do ?" is to say that they legislate, that is, that they 
concerned with the central political tasks of lawmaking and policy formation in a political system. It cannot be 
assumed, however, that a legislature, merely because it bears that formal designation, really has independent 
decision-making funtions. This is a matter to be determinated by empirical investigation rather than by 
definition" (...) Many state legislatures, because of their limited sessions, rather "amateur" membership, and 
inadequate staff assistance, are often unable to act independently on complex, technical legislative matters". 
(ANDERSON, 1975: 38) 

4 6 - É importante ressaltar que também nesse aspecto da expansão do campo normativo a Constituição de 1934 
exemplifica o processo de transformação anteriormente apontado, em outro ponto deste estudo. Naquele 
momento, houve uma significativa expansão dos campos passíveis de regulamentação legaL que permaneceram 
estáveis até 1988, quando há uma nova expansão importante. Os números são: 1891 - 13; 1934-22; 1946 - 27; 
1967-31; 1988-59. 
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matérias em que se discutem princípios gerais de natureza jurídica — pois, afinal de contas, 

grande parte dos parlamentares eram e ainda são especialistas em Direito, como mostram os 

estudos acerca da composição do Congresso e das Assembléias — essa mesma capacidade é 

bastante reduzida quando estão em pauta aspectos específicos relacionados a matérias de alto 

conteúdo técnico ou científico. 

Ao mesmo tempo, pode-se presuniir que os efeitos de leis de conteúdo bastante concreto 

e de conseqüências imediatas sejam bem mais identificáveis pelos cidadãos do que os 

decorrentes de normas gerais e de grande nível de abstração.Nesse sentido, pode-se perceber 

que a atuação dos parlamentares de menor destaque no Brasil (o chamado "baixo clero"), 

quando tendem a transferir para outros agentes políticos, em especial o Executivo ou as 

lideranças no Congresso, a responsabilidade pela aprovação de normas que podem ser de 

desagrado de grupos sociais, parece estar de acordo com os supostos teóricos desenvolvidos 

pela moderna teoria norte-americana. 

Em síntese, os argumentos desenvolvidos neste capítulo pretendem demonstrar que tanto 

mudanças na estrutura constitucional brasileira quanto transformações na própria definição do 

que seja lei contribuíram e ainda contribuem para a persistência de uma atuação dos 

deputados estaduais mineiros caracterizada pela pouca ênfase na produção de normas 

relevantes para a regulamentação de políticas públicas. A resolução do dilema institucional, 

reafirmamos, é, portanto, facilitada pela própria estrutura do processo legislativo no Brasil, 

que permite aos parlamentares em geral dedicarem-se a interesses paroquiais, transferindo 

responsabilidades para o Executivo quando da formulação de propostas de interesse geral, 

especialmente no caso daquelas políticas que, na ótica de grupos do eleitorado, geram mais 

custos do que benefícios. 
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Quadro 3.1 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - Constituições federal e estadual de 1891 

Competência Federal - art. 34 da CF Competência Estadual - art. 30 da CE 

Legislar privativamente sobre: 
• Orçamento (da União); 
• Dívida pública (federal); 
• Comércio exterior e interior; 
• Navegação (rios que banhem mais de 

um estado ou que se estendam ao exterior); 
• Serviços dos correios e telégrafos 

federais; 
• Organização do Exército e da Armada; 
• Direito Civil, 
• Direito Comercial 
• Direito Criminal; 
• Direito Processual da Justiça Federal; 
• Naturalização; 
• Trabalho; 
• Minas e terras de propriedade da 

União; 

Legislar privativamente sobre: 
• Orçamentos; 
• Ensino secundário e superior; 
• Dívida pública (estadual); 
• Força pública; 
• Terras e minas pertencentes ao 

Estado; 
• Desapropriação; 
• Prisão e trabalho de presos; 
• Correios e telégrafos, nos termos 

da Constituição Federal; 
• Obras públicas; 
• Código florestal e rural; 
• Administração pública em geral; 
• Direito processual estadual; 

Quadro 3.2 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: Constituição federal de 1934 e estadual de 1935 

Competência federal - art 5° Competência estadual - art 18 

Legislar sobre: 
• Direito Penal, 
• Direito Comercial, 
• Direito Civil, 
• Direito Aéreo 
• Direito Processual; 
• Registros públicos e juntas comerciais; 
• Normas fundamentais do direito rural, do 

regime penitenciário, da arbitragem comercial, da 
assistência social, da assistência judiciária e das estatísticas 
de interesse público; 

• Desapropriações; 
• Regime de portos e navegação de cabotagem; 
• Matéria eleitoral da União, dos Estados e dos 

Municípios; 
• Naturalização, extradição, emigração e 

imigração; 
• Sistema de medidas; 
• Comércio exterior e interestadual, instituições 

de crédito, câmbio e transferência de valores; 
• Bens de domínio federal; 
• Riqueza do subsolo, mineração, metalurgia; 
• Águas e energia hidrelétrica; 
• Florestas, caça e pesca; 
• Condições de capacidade para o exercício de 

profissões liberais e técmco-científícas; 
• Organização, instrução, justiça e garantias das 

forças policiais dos Estados, e condições gerais da sua 
utilização em caso de mobilização ou de guerra; 

• Incorporação dos silvícolas à comunhão 
nacional. 

Legislar privativamente sobre: 
• Orçamentos; 
• Efetivos da força pública; 
• Administração pública 

estadual em geral; 

Legislar em caráter suplementar 
sobre: 

• Educação (obedecidas as 
diretrizes nacionais); 

• Direito rural, regime 
penitenciário, arbitragem comercial, 
assistência social, assistência judiciária 
e estatísticas de interesse público; 

• Trabalho, produção e 
consumo; 

• Registros públicos e 
juntas comerciais; 

• Desapropriações; 
• Rádio-comunicação; 
• Emigração e imigração; 
• Mineração e metalurgia; 
• Riquezas do sub-solo 
• Águas e energia 

hidroelétrica; 
• Florestas, caça e pesca; 
• Caixas econômicas. 
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Quadro 3.3 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: Constituição federal de 1946 e estadual de 1947 

Constituição federal - art 5° Constituição estadual - art 24 

• Legislar sobre: 
• Direito civil, 
• Direito penal, 
• Direito comercial 
• Direito processual, 
• Direito eleitoral, 
• Direito aeronáutico, 
• Direito do trabalho; 
• Desapropriação; 
• Regime dos portos e navegação de 

cabotagem; 
• Diretrizes e bases da educação 

nacional; 
• Comércio exterior e interestadual, 

instituições de crédito, câmbio, transferência de 
valores para fora do país; 

• Sistema monetário e de medidas; 
• Título e garantia de metais; 
• Naturalização, entrada, extradição e 

expulsão de estrangeiros; 
• Condições de capacidade para o 

exercício das profissões técnico-científicas e 
liberais; 

• Uso de símbolos nacionais. 
• Normas gerais sobre Direito 

financeiro, Seguro e previdência social, defesa e 
proteção da saúde, Regime penitenciário; 

• Produção e consumo; 
• Organização, instrução, justiça e 

garantias das polícias militares e condições gerais 
para sua utilização pelo governo federal em caso 
de mobilização ou de guerra; 

• Requisições civis e militares em 
tempo de guerra; 

• Tráfego interestadual; 
• Riqueza do solo, mineração, 

metalurgia; 
• Águas, energia elétrica; 
• Florestas, caça e pesca; 
• Emigração e imigração; 
• Incorporação dos silvícolas à 

comunhão nacional. 

• Legislar privativamente sobre; 
Orçamento estadual; 
Efetivos da força policial; 
Administração pública. 
Legislar complementar ou supletivamente 

sobre: 
• Normas gerais sobre Direito 

financeiro, seguro e previdência social, defesa e 
proteção da saúde, Regime penitenciário; 

• Produção e consumo; 
• Educação 
• Organização, instrução, justiça e 

garantias das polícias militares; 
• Requisições civis e militares em 

tempo de guerra; 
• Tráfego interestadual; 
• Riqueza do solo, mineração, 

metalurgia; 
• Aguas, energia elétrica; 
• Florestas, caça e pesca; 
• Emigração e imigração; 
• Incorporação dos silvícolas à 

comunhão nacional. 
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Quadro 3.4 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: Constituições federal e estadual de 1967 

Constituição federal - art. 8° Constituição estadual - art 8° 

Legislar sobre: Legislar sobre 
• Direito civil • Administração pública; 
• Direito penal, • Organização municipal; 
• Direito comercial, • Saúde pública; 
• Direito processual, • Tributação; 
• Direito eleitoral, • Ensino, observadas as diretrizes 
• Direito aéreo, nacionais. 
• Direito marítimo, Legislar supletivamente sobre: 
• Direito do trabalho; • Normas gerais sobre Direito 
* Desapropriação; financeiro, seguro e previdência social, defesa e 
• Regime dos portos e navegação de proteção da saúde, Regime penitenciário; 

cabotagem; • Produção e consumo; 
• Navegação fluvial e lacustre; • Registros públicos e juntas 
• Diretrizes e bases da educação comerciais; 

nacional; • Organização, instrução, justiça e 
• Comércio exterior e interestadual, garantias das polícias militares; 

instituições de crédito, câmbio, transferência de • Tráfego e trânsito nas vias 
valores para fora do país; terrestres; 

• Sistema monetário e de medidas; • Riqueza do solo, mineração, 
• Título e garantia de metais; metalurgia; 
• Naturalização, entrada, extradição e • Desporto. 

expulsão de estrangeiros; 
• Condições de capacidade para o 

exercício das profissões técnico-científicas e 
liberais; 

• Uso de símbolos nacionais. 
• Normas gerais sobre Direito 

financeiro, Seguro e previdência social, defesa e 
proteção da saúde, Regime penitenciário; 

• Normas gerais sobre desporto; 
• Produção e consumo; 
* Organização, instrução, justiça e 

garantias das polícias militares e condições gerais 
para sua utilização pelo governo federal em caso 
de mobilização ou de guerra; 

• Requisições civis e militares em 
tempo de guerra; 

• Sistema estatístico e cartográfico 
nacionais; 

• Tráfego e trânsito nas vias 
terrestres; 

• Riqueza do solo, mineração, 
metalurgia; 

* Águas, energia elétrica; 
• Telecomunicações; 
• Florestas, caça e pesca; 
• Emigração e imigração; 
• Incorporação dos silvícolas à 

comunhão nacional 
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Quadro 3.5 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: Constituição federal de 1988 e estadual de 1989 

Constituição Federal Constituição Estadual 

Legislar privativamente sobre 
• Direito civil, 
• Direito comercial, 
• Direito penal, 
• Direito processual, 
• Direito eleitoral, 
• Direito agrário, 
• Direito marítimo, 
• Direito aeronáutico, 
• Direito espacial 
• Direito do trabalho; 
• Desapropriação; 
• Requisições civis e militares, em caso 

de iminente perigo e em tempo de guerra; 
• Águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão; 
• Serviço postal; 
• Sistema monetário e de medidas, títulos 

e garantias dos metais; 
• Política de crédito, câmbio, seguros e 

transferência de valores; 
• Comércio exterior e interestadual; 
• Diretrizes da política nacional de 

transportes; 
• Regime dos portos, navegação lacustre, 

fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
• Trânsito e transporte; 
• Jazidas, minas, outros recursos 

minerais e metalurgia; 
• Nacionalidade, cidadania e 

naturalização; 
• Populações indígenas; 
• Emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeiros; 
• Organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de profissões; 
• Organização judiciária, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal 
e dos Territórios, bem como organização 
administrativa destes; 

• Sistema estatístico, sistema 
cartográfico e de geologia nacionais; 

• Sistemas de poupança, captação e 
garantia da poupança popular; 

• Sistemas de consórcios e sorteios; 
• Normas gerais de organização, 

efetivos, material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares; 

• Competência da polícia federal e das 
polícias rodoviária e ferroviária federais; 

• Seguridade social; 

Legislar privativamente sobre 
• Plano plurianual e orçamentos anuais; 
• Diretrizes orçamentárias; 
• Sistema tributário estadual, arrecadação 

e distribuição de rendas; 
• Dívida pública, abertura e operação de 

crédito; 
• Plano de desenvolvimento; 
• Normas gerais relativas ao 

planejamento e execução de funções públicas de 
interesse comum, a cargo da região metropolitana, 
aglomeração urbana e microrregião; 

• Fixação e modificação dos efetivos da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

• Criação, transformação e extinção de 
cargo, emprego e função públicos na administração 
direta, autárquica e fundacional e fixação de 
remuneração; 

« Servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico 
único, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civil e reforma e transferência de 
militar para a inatividade; 

• Fixação do quadro de empregos das 
empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades sob controle direto ou indireto do 
Estado; 

• Criação, estruturação e definição de 
atribuições das Secretarias de Estado; 

• Organização do Ministério Público, da 
Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do 
Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia 
Civil e dos demais órgãos da Administração Pública; 

• Organização e divisão judiciárias; 
• Bens do domínio público; 
• Aquisição onerosa e alienação de bem 

imóvel do Estado; 
• Transferência temporária da sede do 

Governo Estadual; 
Legislar concorrentemente d a União sobre: 

• Direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e urbanístico; 

• Orçamento; 
• Junta comercial; 
• Custas dos serviços forenses; 
• Produção e consumo; 
• Florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do ambiente e controle 
da poluição; 

• Proteção do patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

• Responsabilidade por dano ao meio 
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• Diretrizes e bases da educação ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
nacional; artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

• Registros públicos; • Educação, cultura, ensino e desporto; 
• Atividades nucleares de qualquer • Criação, funcionamento e processo do 

natureza; juizado de pequenas causas; 
• Normas gerais de licitação e • Procedimentos em matéria processual; 

contratação; • Previdência social, proteção e defesa da 
• Defesa territorial, defesa aeroespacial, saúde; 

defesa marítima, defesa civil e mobilização • Assistência jurídica e defensoria 
nacional; pública; 

• Propaganda comercial. • Apoio e assistência ao portador de 
deficiência e sua integração social; 

Legislar concorrentemente (normas gerais): • Proteção à infância e à juventude; Legislar concorrentemente (normas gerais): 
• Organização, garantias, direitos e 

• Direito tributário, deveres da Polícia Civil. 
• Direito financeiro, 
* Direito penitenciário, 
• Direito econômico 
• Direito urbanístico; 
• Orçamento; 
• Juntas comerciais; 
• Custas dos serviços forenses; 
• Produção e consumo; 
• Florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 

• Proteção ao património histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

• Responsabilidade por dano ao medo 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

• Educação, cultura, ensino e desporto; 
• Criação, funcionamento e processo do 

juizado de pequenas causas; 
• Procedimentos em matéria processual; 
• Previdência social, proteção e defesa da 

saúde; 
• Assistência jurídica e Defensoria 

pública; 
• Proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência; 
• Proteção à infância e àjuventude; 
• Organização, garantias, direitos e 

deveres das polícias civis. 
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Capítulo 4 

O exame da produção legislativa rnineira e da atuação dos deputados estaduais 

Algumas normas de natureza constitucional, ao lado de transformações estruturais no 

próprio conteúdo do universo normativo, como vimos no capítulo anterior, interferem 

ativamente na dinâmica do processo legislativo e determinam, em grande parte, os limites 

para a atuação dos parlamentos estaduais e de seus membros. Constituem, portanto, as 

fronteiras que delimitam o campo de atuação legítima e eficaz dos parlamentares estaduais no 

atual modelo federativo brasileiro. 4 7 

Além dessa questão de natureza estrutural, analisamos também a proposta teórica 

derivada de estudos produzidos nos Estados Unidos, em que se considera que os 

representantes eleitos buscam, de acordo com a lógica da escolha pública, maximizar seus 

lucros eleitorais, dedicando-se com maior intensidade às atividades que têm como principais 

beneficiários os seus eleitores presumidos. 

Cabe agora analisar o comportamento dos parlamentares estaduais mineiros e sua relação 

com os dois aspectos acima mencionados. 

Assumindo a realidade constitucional nacional como um dado objetivo, que não pode ser 

alterado a partir da atuação exclusiva dos parlamentos estaduais, deve-se priorizar o exame do 

modo pelo qual os deputados estaduais direcionam seus esforços, no processo legislativo, 

obedecidos os limites estruturais do modelo federativo em vigor. Esse é o objetivo deste 

4 7 - Kelsen (1994:247), na perspectiva do positivismo jurídico, teoria da qual é o principal representante, chama a 
atenção para a "estrutura escalonada da ordem jurídica". Segundo ele, "a norma que regula a produção é a 
norma superior, a norma produzida segundo as determinações daquela é a norma inferior. A ordem jurídica não é 
um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas uma 
construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas." A Constituição ocupa, nesse 
sistema, o ponto mais elevado. 
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capítulo. E isso somente pode ser feito quando se sabe quais são os principais produtos da 

atividade parlamentar na esfera específica da produção legislativa. 

A primeira tarefa a ser empreendida consiste, portanto, na exposição de um panorama 

geral do principal objeto do estudo quando se pensa no Poder Legislativo mineiro: o 

ordenamento jurídico estadual. A partir desse exame dos dados gerais, torna-se possível, 

também, avançar no exame da dinâmica do processo de elaboração das leis no período mais 

recente, pós-1989 - e com isto, compreender algumas das transformações por que tem passado 

o próprio Poder Legislativo mineiro - realçando-se, inclusive, as semelhanças e as diferenças 

específicas verificadas em momentos diversos da história desse Poder. 

Antes, porém, que se passe ao exame do ordenamento jurídico estadual, um importante 

aspecto conceituai deve ser abordado, ainda que rapidamente, para que se possa compreender 

com exatidão o processo de elaboração legislativa no Brasil. Trata-se da distinção entre o 

ordenamento legal e o infralegal e, no ordenamento legal, entre as diferentes espécies 

normativas, pois essas questões, com as quais os profissionais do Direito estão ou deveriam 

estar familiarizados, são muitas vezes desconhecidas pelos profissionais e acadêmicos de 

outros campos do saber. 

Já foi dito que o ordenamento constitucional constituí a matriz da qual derivam todas as 

outras normas produzidas no Estado. Deve-se alertar, no entanto, que, em um estado do tipo 

federado, existe sempre uma relação hierarquizada entre a sua norma maior, a Constituição 

federal, e as normas básicas das entidades federadas — as constituições estaduais, ou, no caso 

dos municípios, as suas leis orgânicas. Existem, portanto, duas ordens superpostas de 

hierarquização, no caso brasileiro: por um lado, a Constituição da República delimita de modo 

amplo as possibilidades de atuação legislativa permitidas aos Estados-membros e municípios; 

por outro lado, as Constituições dos Estados e as Leis Orgânicas dos Municípios estabelecem 

os princípios para a elaboração do ordenamento jurídico na respectiva unidade federada. 
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Em um outro plano, temos o ordenamento infraconstitucional, seja ele emitido pela 

União, pelo Estado ou pelo município. Muitas vezes o senso comum considera que a maior 

abrangência territorial da atuação da União se confunde com a relação de supremacia das 

normas federais em relação às outras. Esse é um equívoco bastante comum até mesmo entre 

profissionais do Direito. As normas federais encontram-se no mesmo nível das demais, 

retirando sua legitimidade do texto constitucional e destinando-se a regular aspectos nele 

definidos. Entretanto, nos casos em que a matéria que se pretende regular inscreve-se na 

chamada competência concorrente — e esse é o caso da maior parte das normas que regulam 

políticas públicas substantivas, como a saúde, a educação, o meio ambiente, por exemplo — a 

legislação federal deve prescrever normas gerais, e as leis estaduais normas específicas, que 

atendem às peculiaridades da entidade federada. Nesses casos, apesar de não haver relação de 

subordinação, pois os conteúdos das diferentes normas são estabelecidos pela Constituição da 

República, há uma clara delimitação do espaço possível para a atuação do legislador estadual, 

pois a norma específica não pode contrariar os princípios gerais fixados na lei federal. 

O ordenamento infraconstitucional, por sua vez, divide-se em ordenamento legal e 

ordenamento infralegal. O ordenamento legal é constituído pelas espécies previstas no art. 59 

da Constituição da República e seus similares nas constituições estaduais, e compreende as 

leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os 

decretos legislativos e as resoluções (nesse caso, apenas as produzidas pelas casas 

legislativas, que se destinam a regulamentar assuntos constitucionalmente definidos e que 

devem ser votadas pelo conjunto dos representantes). O ordenamento infralegal compreende 

os decretos do Executivo, as portarias, as resoluções, os avisos e todos os outros documentos 

de caráter normativo elaborados pela administração pública, os quais devem, necessariamente, 

estar de acordo com os limites definidos pelo ordenamento legal. 
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No caso específico do ordenamento legal do Estado de Minas Gerais, interessa-nos o 

estudo das leis complementares, das leis ordinárias e das leis delegadas, pois esse Estado não 

incluiu entre as suas espécies normativas, definidas no art. 63 da sua Constituição, as medidas 

provisórias e os decretos legislativos.4 8 

As leis complementares diferem das leis ordinárias e das leis delegadas por destinarem-

se, por expressa determinação constitucional, a regulamentar matérias de natureza abrangente, 

como é o caso dos estatutos funcionais e das organizações administrativas de órgãos como o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público. 4 9 Deve-se alertar para o fato de que também não 

existe relação de hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias: elas se destinam a 

regular aspectos diferentes da realidade, definidos pela Constituição. As leis complementares 

diferem, no entanto, das leis ordinárias pela exigência de quórum qualificado para sua 

aprovação, fato que decorre da própria natureza mais abrangente das matérias que devem 

regulamentar. 5 0 Finalmente, deve-se notar que grande parte das matérias regulamentadas por 

leis complementares exige, para sua apresentação, o exercício da iniciativa por parte de outros 

agentes políticos que não sejam os parlamentares: as leis que estruturam órgãos do Executivo, 

como as Polícias Civil e Militar, por exemplo, são de iniciativa privativa do Governador do 

Estado; a Lei de Organização e Divisão Judiciárias é de iniciativa privativa do Tribunal de 

- As resoluções destinam-se a regulamentar as matérias previstas no art. 62 da Constituição estadual, que são 
aquelas de competência exclusiva da Assembléia Legislativa, geralmente voltadas para a administração interna 
do Poder Legislativo. 

4 9 - O § 2 o do art. 65 da Constituição mineira define como sendo objeto de lei complementar o Código de 
Finanças Público, o Código Tributário, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis e o Estatuto dos Militares, as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da 
Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Além dessas matérias, outras 
questões, sempre por expressa determinação constitucional, podem ser regulamentadas por meio de lei 
complementar. 

5 0 - A regra geral de quórum é a de que, estando presente a maioria dos membros da Casa, delibera-se pela 
maioria dos presentes. Essa é a chamada "maioria simples", que se exige para a aprovação das leis ordinárias. No 
caso das leis complementares é exigida a maioria dos votos dos membros da Casa, ou a chamada "maioria 
absoluta". Em termos práticos: a Assembléia mineira possui 77 parlamentares. A maioria simples é obtida com 
no mínimo 20 votos (presentes 39 deputados), e a maioria absoluta é obtida com no mínimo 39 votos. 
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Justiça. Esse fato praticamente impede que os membros do Poder Legislativo exerçam a 

iniciativa válida no processo legislativo em relação à organização administrativa do Estado e 

aos quadros funcionais. 

4.1 - Os deputados estaduais e a produção das leis 

As leis ordinárias constituem o cerne da atividade legislativa, no que se refere à 

regulamentação de políticas públicas, tanto pela sua abrangência temática quanto pelo seu 

maior número. O estudo desse universo constitui um dos objetos centrais deste capítulo. 

Como é necessário que se estabeleça um recorte histórico, a exposição limita-se ao 

ordenamento jurídico estadual produzido a partir de 1947. O termo inicial do 

acompanhamento justifica-se objetivamente, inclusive por razões de ordem prática: com a 

redemocratização que acompanhou o final de regime autoritário varguista e com a 

Constituição estadual, promulgada em 14 de julho de 1947, reiniciou-se o processo de 

numeração das leis mineiras. A Lei n.° 1, que "cancela dotações orçamentárias e abre créditos 

suplementares", foi sancionada em 8 de setembro de 1947. A partir dessa data, até o final da 

14a Legislatura, em I o de fevereiro de 2003, foram aprovadas e sancionadas (ou promulgadas) 

14.594 leis ordinárias, 64 leis complementares e 48 leis delegadas no Estado de Minas 

Gerais.5 1 

A determinação de um corte temporal não significa, é claro, que todas as leis anteriores 

ao Estado Novo hajam simplesmente desaparecido do ordenamento jurídico. Várias delas, 

especialmente aquelas que, desde o Império, criam municípios, continuam com eficácia 

5 1 - Há uina interessante ausência na seqüência: não existe a lei de número 10.481, que deveria ter sido 
sancionada em julho de 1991. Houve um erro na numeração das normas, que somente foi percebido durante o 
trabalho de um grupo criado em 1998 para promover um levantamento preliminar com o objetivo de produzir 
uma sistematização das leis estaduais. 
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plena. Outras, no entanto, seja pela sua revogação expressa, pela não recepção no novo 

ordenamento constitucional ou simplesmente pela sua natureza efêmera e materialmente 

específica, como é o caso das normas que autorizam a abertura de créditos suplementares em 

um determinado orçamento anual, não apresentam mais eficácia jurídica, mesmo que, 

formalmente, não tenham sido expressamente revogadas. Em ambas as situações, entretanto, 

não se justifica, no contexto da pesquisa proposta, um acompanhamento mais detalhado da 

legislação mineira do período pré-Estado Novo, dado o seu distanciamento - histórico, 

lógico e político - do contexto legislativo mais recente. 

Examinando-se o universo normativo estadual, que pode ser bem visualizado na Tabela 

4.1, mais adiante, percebe-se logo a relação entre a existência de determinadas espécies 

normativas e o contexto constitucional do momento. A Constituição Federal de 1967, por 

exemplo, introduziu, no art. 49, como novas espécies no universo normativo nacional a lei 

complementar, a lei delegada e o decreto-lei. Esse último, tal qual a medida provisória, 

prevista no art. 59 da Constituição de 1988, não foi adotado no Estado de Minas Gerais. 

Assim sendo, somente a partir desse momento essas modalidades legislativas aparecem, 

primeiro como possibilidade e posteriormente como prática na série histórica das leis 

estaduais mineiras. 

As leis delegadas constituem, no caso de Minas Gerais, o melhor exemplo da alteração de 

um padrão de produção legislativa, em decorrência de uma transformação de ordem 

constitucional. Formalmente introduzidas no ordenamento jurídico em 1967, delas não se fez 

- Como não é lógico que todo um ordenamento jurídico pré-existente seja reconstituído quando de uma 
mudança constitucional, consideram-se recepcionadas pelo novo texto constitucional, e, portanto, plenamente 
eficazes, as normas que com ele não conflitem. O Código Comercial brasileiro - Lei n.° 556, de 26 de junho de 
1850 - , por exemplo, sobreviveu, com algumas adaptações pontuais, a todas as mudanças constitucionais 
posteriores, sendo que sua reformulação mais completa aconteceu apenas no ano de 2002, ou seja, um século e 
meio após a sua elaboração. 
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uso até o ano de 1985. Naquele ano, entretanto, o governo Newton Cardoso sancionou 36 leis 

delegadas, que regulamentaram uma ampla reforma na administração estadual. 5 3 

Essa modalidade de norma - a lei delegada -, permite que se faça a transferência formal 

de atribuições legislativas ao Executivo, para que este Poder legisle sobre quaisquer assuntos 

de competência estadual, com exceção de um pequeno número de matérias de competência 

privativa dos demais Poderes ou das matérias que dependem de lei complementar para sua 

regulamentação. A prática mostra, no entanto, que as leis delegadas, em Minas Gerais, 

normalmente dispõem sobre questões de natureza administrativa do Poder Executivo. Uma 

vez elaboradas por aquele Poder, as leis delegadas são encaminhadas para apreciação pelo 

Legislativo, que pode apenas aprová-las ou rejeitá-las em sua totalidade, quando o 

instrumento da delegação assim o previr. Entretanto, examinando-se as delegações conferidas 

ao Executivo em todo o período que se inicia em 1985 e se estende a 2003, não há exemplo 

algum de previsão de revisão da delegação, o que significa que há, por parte do Legislativo, 

nesses casos, uma clara e total renúncia a suas atribuições. 

Se considerarmos que os parlamentares não se interessam em investir, com grande 

intensidade, seu tempo e sua atenção em normas que não lhes trazem retornos eleitorais 

imediatos, mas que, pelo contrário, podem trazer determinados custos políticos - seja perante 

o Executivo, seja perante segmentos do funcionalismo tal como prevê a teoria da escolha 

pública, podemos entender melhor a omissão do Legislativo no caso das propostas de reforma 

aclrninistrativa empreendidas por meio de delegação. Nesse caso, a renúncia à apreciação 

posterior do texto elaborado pelo Executivo constitui um elemento perfeitamente condizente 

com a lógica que se espera existir na ação dos deputados. 

5 3 - À semelhança desse acontecimento, nova reforma administrativa levada a cabo por meio de leis delegadas 
(63 delas) foi empreendida no ano de 2003, o primeiro ano do governo Aécio Neves. 
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O exame da série da legislação mineira permite, também, o acompanhamento da 

evolução do processo de produção legislativa, como se pode comprovar pela Tabela 4.1 e pelo 

Gráfico 4.1. 

Tabela 4.1 

Leis sancionadas - ano e espécie normativa 

ANO L. O. L. C. L .D. TOTA 
L 

ANO L. O. L. C. L. D. TOTAL 

1947 143 143 1975 202 2 204 
1948 206 206 1976 211 3 214 
1949 204 204 1977 229 229 
1950 153 153 1978 256 2 258 
1951 153 153 1979 207 2 209 
1952 79 79 1980 237 237 
1953 141 141 1981 250 250 
1954 127 127 1982 242 1 243 
1955 201 201 1983 121 121 
1956 129 129 1984 265 265 
1957 225 225 1985 345 36 381 
1958 110 110 1986 279 1 280 
1959 163 163 1987 155 155 
1960 260 260 1988 204 2 206 
1961 291 291 1989 343 1 344 
1962 179 179 1990 276 276 
1963 312 312 1991 207 5 212 
1964 270 270 1992 425 2 427 
1965 733 733 1993 376 5 381 
1966 274 274 1994 362 5 367 
1967 357 357 1995 314 5 319 
1968 452 1 452 1996 407 7 414 
1969 261 261 1997 279 2 1 282 
1970 245 245 1998 351 2 2 355 
1971 208 208 1999 353 3 356 
1972 208 2 210 2000 377 4 8 389 
1973 209 2 211 2001 323 4 327 
1974 284 284 2002 421 2 423 

Fonte: ALMG / NJMG 
L. O. = Lei ordinária; L.C. = Lei complementar; L.D. = Lei delegada 

O ano de 1965 foi o mais atípico do período: naquele momento, o governador Magalhães 

Pinto utilizou-se da forma da lei para promover a criação de 254 escolas - normais, ginásios e 

escolas técnicas, denominadas ginásios industriais - no interior do Estado, fato que poderia 
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ser objeto de decreto, como o é atualmente. Esse fato alterou o comportamento da série de leis 

sancionadas, como se percebe visualmente no Gráfico 4.1: 

Gráfico 4.1 
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Fonte: ALMG / NJMG 

Examinando-se a produção legislativa mineira, discriminada por legislaturas, pode-se 

também verificar que, a partir da 12a, a primeira após a promulgação da Constituição do 

Estado de 1989, a retomada do processo de elaboração de leis acontece em um novo patamar, 

bem mais elevado do que o verificado no período que compreende as legislaturas eleitas sob o 

regime autoritário, com a exceção da 5 a Legislatura, quando a produção atípica de leis no ano 

de 1965, como já se mencionou, alterou o padrão da série. 
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Gráfico 4.2 

Produção legislativa - legislaturas 
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Fonte: ALMG/NJMG 

A exposição quantitativa das leis que integram a série histórica possibilita-nos concluir 

que há, no período, uma razoável expansão da atividade legislativa no Estado de Minas 

Gerais: a produção legislativa da 14 a Legislatura é cerca de 80% mais abundante do que a da 

I a Legislatura. 

Conclui-se, a partir dos números apresentados, que a Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais, após um período de menor atividade legislativa, compreendido entre os 

meados da 6 a Legislatura e o início da 10a Legislatura - nos anos de 1969 a 1984, que 

coincidem com a vigência do regime autoritário no Brasil - retoma a tendência de 

intensificação na produção de leis, já perceptível no período democrático anterior. 

Para que se possam associar com maior exatidão os padrões de comportamento racional-

maximizadores dos parlamentares estaduais no processo legislativo, é necessário que a 

legislação seja examinada também nos seus aspectos qualitativos. Para isso, são necessárias 

algumas definições preliminares, com o estabelecimento de certos parâmetros para a análise. 

Assim sendo, as normas estaduais foram agrupadas em cinco grandes conjuntos: 
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• as que visam declarar de utilidade pública deterrninada entidade civil sem fins 

lucrativos; 

• as que conferem denominação a próprios públicos; 

• as que autorizam a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio 

público estadual; 

• as que apenas autorizam a abertura de crédito especial, com validade para um 

determinado exercício financeiro; 

• as que, sob a rubrica de "outras", englobam as diversas matérias de 

competência estadual, com especial ênfase para as de natureza administrativa e para 

aquelas que, por disporem sobre os campos da saúde, educação e outras matérias 

semelhantes, constituem preferencialmente aquilo que podemos definir como sendo o 

marco regulatório das políticas públicas estaduais. 

Vejamos, em primeiro lugar, a freqüência com que cada um dos grupos de normas acima 

apontados ocorre na série histórica das leis estaduais. A Tabela 4.2 o^scrimina, por ano, o 

número de leis que podem ser enquadradas em cada um dos tipos definidos. Deve-se ressaltar 

que, como procedimento metodológico, adotou-se como critério de seleção a exclusividade da 

matéria tratada em uma determinada lei, para que ela fosse incluída em um determinado 

grupo. 

Esse procedimento é necessário pois é bastante comum a abordagem de temas diversos 

em uma única norma: por exemplo, uma lei que cria um determinado órgão pode incluir a 

previsão de créditos orçamentários para que este possa atuar no exercício em que foi criado. 

Há também casos em que o legislador se aproveitou da tramitação de uma matéria 

considerada simples e nela incluiu dispositivos estranhos ao conteúdo original. Nos casos de 
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leis que apresentam conteúdos diversificados, optou-se pela sua inclusão na categoria 

"outros". 5 4 

Tabela 4.2 

Leis estaduais - classificação 

Assunto Assunto 
Ano UP Den Imóvel Outros Créd. Total Ano UP Den Imóvel Outros Créd. Total 
1947 1 0 4 45 93 143 1975 88 19 37 52 6 202 

1948 3 5 26 85 87 206 1976 112 25 18 51 4 210 
1949 0 1 35 81 87 204 1977 109 39 27 51 3 229 
1950 1 J 21 67 63 153 1978 118 46 45 45 3 257 

1951 0 0 17 70 66 153 1979 114 32 16 43 2 207 
1952 0 1 19 39 20 79 1980 119 61 24 31 2 237 
1953 2 1 24 59 55 141 1981 136 43 27 41 3 250 
1954 1 0 23 60 43 127 1982 108 52 35 47 0 242 
1955 16 0 41 113 31 201 1983 53 24 14 28 2 121 
1956 9 0 19 72 29 129 1984 126 75 15 49 0 265 
1957 46 0 25 84 70 225 1985 153 113 31 46 2 345 
195S 21 1 12 50 26 110 1986 128 75 30 46 0 279 
1959 51 5 49 39 19 163 1987 56 19 14 66 0 155 
1960 58 9 67 65 61 260 1988 101 20 17 64 2 204 
1961 61 27 30 H l 62 291 1989 189 81 12 61 0 343 
1962 40 30 5 53 51 179 1990 136 46 14 79 1 276 
1963 58 42 19 107 86 312 1991 109 22 13 62 1 207 
1964 62 15 18 125 50 270 1992 290 25 24 83 3 425 
1965 84 55 29 530 35 733 1993 272 19 13 70 2 376 
1966 43 51 20 132 28 274 1994 235 18 28 78 3 362 
1967 82 81 28 76 90 357 1995 210 14 19 71 0 314 
1968 149 68 18 130 87 452 1996 255 33 33 86 0 407 
1969 94 53 20 45 49 261 1997 174 10 15 80 0 279 
1970 99 40 22 68 16 245 1998 246 14 27 64 0 351 
1971 124 27 10 40 7 208 1999 157 2 18 54 0 231 
1972 90 39 26 44 9 208 2000 250 S 13 106 0 377 
1973 SI 26 32 63 7 209 2001 226 12 17 67 1 323 
1974 135 30 44 47 1 284 2002 267 32 38 84 0 421 

Fonte: ALMG/NJMG. 
UP = utilidade pública; den. -- denominação de próprios públicos; imóvel - autorização para alienação de bens imóveis', cred. = 

crédito e^ecial. 

5 4 - Esse fato é vedado regimentalmente, mas para que não ocorra depende de decisões políticas, normalmente 
delegadas ao Presidente da Assembléia. No caso da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pode-se 
afirmar que somente a partir de 1999, sob a presidência do deputado Anderson Adauto, a norma regimental 
passou a ser seguida com rigor. 



97 

Cada um dos subconjuntos normativos possuí características específicas. Compreendê-

las é importante para que se percebam as possibilidades de escolha que se apresentam aos 

parlamentares, especialmente no que se refere aos processos de aferição da relação 

custo/benefício decorrente do seu posicionamento e no que diz respeito a mecanismos 

regimentais de votação. 

Os dois primeiros - as leis que tratam da declaração de utilidade pública e as que 

conferem denominação a bens públicos - são considerados significativos para exemplificar a 

utilização do processo legislativo para fins que podem ser definidos como predominantemente 

clientelísticos. Nesse caso, também, pode-se considerar que as ações decorrentes das normas, 

se concretizadas, configuram políticas de natureza distributiva ainda que pouco significativas 

em termos concretos, pois determinados bens — assim consideradas as honrarias e 

homenagens — são concedidos a grupos bastante específicos, sem que se retire ou transfira 

qualquer porção do mesmo tipo de bens de outro grupo social. Ou seja, a declaração de 

utilidade pública ou a atribuição de denominação a um bem estadual em pouco ou quase nada 

afeta as relações entre grupos sociais e, também, raramente é capaz de gerar algum tipo de 

conflito. 5 5 Nesses casos, acontece quase sempre a troca recíproca de apoio entre os deputados 

- o logrolling, já mencionado no capítulo 2 . 

A declaração de que uma entidade é considerada de "utilidade pública" equivale à 

emissão, sob a forma de lei estadual, de um certificado de que a entidade tem personalidade 

jurídica e que funciona há pelo menos dois anos, tendo em seus cargos de direção pessoas 

consideradas idôneas e que não são remuneradas pelos seus serviços. A Lei n.° 12.972, de 27 

de julho de 1998, que, em Minas Gerais, regula atualmente a matéria estabelece em seu art. I o 

5 5 - Em poucas situações a atribuição de uma determinada honraria ou homenagem pode gerar conflito. Quando 
isso acontece, geralmente o que existe é um prévio dissenso de natureza política ou ideológica. Apesar disso, 
normalmente não há interesse da maioria do grupo parlamentar em bloquear qualquer tipo de homenagem, para 
que não se criem precedentes que podem ser utilizados contra os mesmos parlamentares no futuro. Isso pode ser 
comprovado pelo baixíssimo índice de rejeição de projetos dessa natureza, como se verá com mais detalhe no 
momento apropriado. 
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que "a sociedade civil, a associação e a fundação, constituída ou em funcionamento no 

Estado, com o fim exclusivo de servir desmteressadamente à coletividade, pode ser declarada 

de utilidade pública estadual." 5 6 

Pela sua crescente predominância quantitativa no conjunto de leis estaduais, deve-se 

atentar para algumas das características específicas desse tipo de ação político-parlamentar. 

Ao contrário do que se pensa e do que recorrentemente se noticia nos órgãos de comunicação, 

a declaração de utilidade pública não tem como finalidade habilitar a entidade a receber 

verbas públicas - conhecidas como "subvenções sociais" - para atendimento à coletividade, 

pelo menos no ordenamento jurídico mineiro. Ao contrário, há, em Minas Gerais, proibição 

legal de que a entidade goze dos favores do Estado em função de lei que a declare de utilidade 

pública, conforme dispõe o art. 2 o da Lei n° 12. 972, de 1998, que diz textualmente que 

"nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública". Entretanto, não se pode 

negar que a declaração de utilidade pública funcionou, historicamente, como um elemento 

para se conferir credibilidade pública a determinada entidade de natureza assistencial. Há, 

nesse caso, a possibilidade de se utilizar perante os prováveis contribuintes privados a 

chancela que um diploma legal confere à entidade e, dessa forma, reforçar a sua imagem de 

seriedade. 5 7 

O segundo grupo de leis, as que conferem denominação a prédios, rodovias e outras obras 

públicas, constitui um claro exemplo da utilização da forma legal para a obtenção de 

dividendos de natureza política. A atribuição de denominação pode ser feita por ato 

5 6 - No plano federal, a declaração de utilidade pública resulta de um ato do Poder Executivo. A declaração de 
utilidade pública não é obtida via Poder Legislativo, como ocorre no Estado, mas via Poder Executivo, mediante 
decreto do Presidente da República, a pedido ou ex officio, com a intermediação do Ministério da Justiça, 
conforme dispõe o Decreto n c 50.517, de 2/5/61. 

5 7 - Existem, no entanto, alguns benefícios de natureza fiscal que somente podem ser concedidos a entidades 
declaradas de utilidade pública, como é o caso da isenção de contribuição previdenciária de empregados - norma 
federal - ou do pagamento de determinadas taxas e emolumentos, tais como os de registros de atos notariais -
norma estadual. 
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administrativo, como acontece, por exemplo, no caso dos prédios dos fóruns, adrninistrados 

pelo Judiciário, os quais, por força do art. 320 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, 

têm sua denominação determinada por ato da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Note-se, 

ainda, que até 1999 a atribuição de dar denominação aos próprios públicos poderia ser 

concretizada tanto por lei quanto por decreto do Executivo. Naquele ano, no entanto, por força 

do disposto na Lei n.° 13.408, de 21 de dezembro, o Legislativo avocou para si a 

exclusividade do processo, o que indica claramente a percepção, pelos parlamentares, da 

utilidade eleitoral dele advinda. 5 8 

No terceiro grupo de normas, há que se estabelecer distinção entre os casos em que o 

processo se inicia no Executivo, que solicita a autorização legislativa para a alienação de 

bens imóveis, obedecendo a uma exigência constitucional que representa uma garantia da 

transparência no trato com o patrimônio comum, e os casos em que o Legislativo concede 

uma autorização antes mesmo que esta tenha sido solicitada. 

No primeiro caso, nas situações em que a transferência patrimonial constitui uma opção 

deliberada para a execução de uma determinada política pública, o Executivo se vê obrigado a 

submeter ao Legislativo a sua proposta, que, uma vez aprovada, será efetivada mediante a 

promoção dos atos administrativos e jurídicos que configuram a transferência da titularidade 

do bem imóvel. Nessas situações, o interesse do administrador (Executivo) pode ser inclusive 

capitalizado politicamente pelo parlamentar, por meio de manifestações expressas de apoio e 

declarações de voto que são divulgadas nas suas bases, quando beneficiadas. 

Há, entretanto, uma outra prática bastante comum envolvida nesse tipo de legislação: é 

bastante freqüente o fato de o parlamentar, como forma de proselitismo político, querer 

"autorizar" o Executivo a transferir imóvel a municípios. Há nessa ação uma nítida inversão 

3 8 - Até o início de agosto de 2004 foram encontradas 2.646 normas que dispõem sobre denominação de próprios 
públicos no Estado de Minas Gerais. Dessas, 652 são leis e o restante -1994 - decretos, emitidos anteriormente à 
Lei n.° 13.408, de 1999. 
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do processo, e disso resulta, em geral, a sua total inocuidade jurídica, pois a autorização não 

significa necessariamente que a doação irá se concretizar, por depender de uma ação concreta 

(um contrato registrado em cartório) privativa do Executivo. Nessa situação, pode-se perceber 

claramente que a autorização para a alienação de bens imóveis, quando resultante de processo 

iniciado no parlamento, apresenta, de imediato, efeitos apenas político-eleitorais.5 ? 

O quarto grupo de normas, as que determinam a abertura de créditos suplementares em 

um determinado orçamento, foi destacado como exemplo de leis com eficácia limitada no 

tempo, definida no momento de sua elaboração. São matérias de iniciativa privativa do 

Executivo e que, nas décadas de 1950 e 1960, por força de dispositivos constitucionais, foram 

bastante utilizadas. A partir de 1969, com o aprofundamento da ordem autoritária, essa 

atribuição passa a ser, na maior parte das situações, exclusiva do Executivo, que passa a 

dispor sobre a complementação dos recursos orçamentários por meio de decretos. Percebe-se, 

também, que os números da série indicam que a situação, no caso desse grupo de normas, não 

se altera após a redemocratização de 1988, quando se tem um número bastante pequeno de 

ocorrências. 

Finalmente, um quinto conjunto de leis diz respeito à regulamentação de matérias que 

poderíamos considerar como sendo de interesse geral, por abrangerem campos como os da 

educação, segurança, defesa do consumidor, saúde e desenvolvimento econômico, entre 

outros. São leis que, na sua maior parte, têm um conteúdo distributivo no que se refere à 

classificação das políticas públicas delas decorrentes. Nesse sentido, contam normalmente 

com amplo apoio entre os membros do parlamento, podendo, no entanto, ser objeto de veto 

por parte do Executivo, ou, o que é mais comum, permanecer sem regulamentação e sem 

- Cerca da metade das leis que autorizam a alienação de imóveis no Estado - 398 em 811 - resultaram de 
projetos de iniciativa parlamentar. 
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aplicação. São as tristemente famosas "leis que não pegam", já incluídas como modalidade 

específica no anedotário político nacional. 

Nesse último conjunto de leis, considerando-se a sua repercussão positiva ou negativa 

junto ao eleitorado, dois grupos se destacam, pela sua posição estruturalmente antagônica: as 

leis que visam à concessão de incentivos fiscais a determinados ramos da atividade econômica 

e as leis que criam ou majoram tributos. O acompanhamento da atuação dos parlamentares, 

quando convocados para o exame e votação de matérias que podem ser incluídas nesses dois 

grupos de leis - o das que concedem benefícios fiscais e o das que majoram tributos - , 

permite a verificação de várias das proposições que constam do modelo teórico da escolha 

pública, nos termos propostos por Mayhew (1974), Arnold (1990) e Hall (1996). Nesse 

momento, estratégias regimentais, como é o caso da votação nominal, são freqüentemente 

utilizadas, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais pelo menos, tanto pelos que apoiam 

quanto pelos que se opõem a determinada proposição, com o intuito de expor ou ocultar a 

cadeia de responsabilidades individuais. 

Se confirmadas as expectativas sobre o comportamento dos parlamentares a partir da 

utilização dos conceitos derivados da teoria da escolha pública, os dados devem demonstrar 

que as matérias capazes de gerar benefícios imediatos para grupos específicos são as que eles 

preferem com mais intensidade. 

O exame dos dados apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 mostra, em primeiro lugar, uma 

tendência constante ao aumento do número de leis de declaração de utilidade pública ao longo 

da série histórica. Agrupados por décadas, esses dados, apresentados na Tabela 4.3, 

demonstram de modo claro que os parlamentares mineiros optaram preferencialmente por 

esse tipo de ação legislativa. 
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Tabela 4.3 

Leis de Utilidade Pública 

Período A = U J B = Total de Leis C*=A/B 
% 

de 1947 a 1950 
década 60 
década 70 
década 80 

de 1991 até 2002 

209 
772 
1090 
1186 
2691 

2294 
3374 
2251 
2480 
4073 

9,11 % 
22,88 % 
48,42 % 
47,82 % 
66,06 % 

Fonte ALMG/NJMG 

Tanto o crescimento do número absoluto de leis de utilidade pública quanto o 

crescimento de seu percentual em relação ao total de leis, por período, confirmam que essa 

modalidade legislativa é a que mais se praticou no Legislativo mineiro em períodos recentes. 

O Gráfico 4.3 permite que seja visualizada com mais facilidade essa situação. Mesmo em 

períodos de queda da atividade legislativa em geral, como é o caso das décadas de 1970 e 

1980, percebe-se a persistência da alta no número de leis de declaração de utilidade pública. 

Gráfico 4.3 

Leis Utilidade Pública x Total de Leis 

década década década década década 
40e50 60 70 80 90 até 

2002 

Fonte: ALMG/NJMG 



103 

Se considerarmos também que o grupo de leis que visam a autorizar a alienação de bens 

imóveis do Estado, em sua quase totalidade por meio de doação a prefeituras municipais, e o 

grupo de leis que têm como objeto a atribuição de denominação a bens públicos - escolas, 

rodovias, prédios - constituem lambem, pela características já apontadas anteriormente, 

modalidades legislativas que se prestam à obtenção de ganhos políticos sem altos custos 

aparentes, poderemos concluir que esses dois agrupamentos também devem ser preferidos 

pelos parlamentares com alto grau de intensidade. O Gráfico 4.4, em que se compara o 

percentual de leis de cada um desses grupos com o total de leis mineiras sancionadas entre 

1947 e 2002. possibilita visualizar uma situação em que o número de leis dos três grupos 

considerados como de maior potencial para a escolha individual direcionada para interesses 

restritos - utilidade pública, denominação e alienação - representa mais do que o dobro das 

leis incluídas na categoria "outros"', onde estão as normas capazes de regulamentar aspectos 

das políticas públicas gerais e substantivas. 

Gráfico 4.4 

Espécies normativas : 1947 - 2002 

• Créd 
9% 

• Outros 
29% 

• UP 
42% 

• UP 
• Den 

• Imóvel 

• Outros 
• Créd 

• Imóvel 
9% 

• Den, 
1 1 % 

lontc: A L M í i / N J M C i 
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Esses dados, extraídos do universo de leis mineiras em vigor a partir de 1947 e até 2002, 

mostram que, aparentemente, a preferência parlamentar estadual, contida, é claro, dentro dos 

limites constitucionais já mencionados, direciona-se para modalidades de normas dotadas de 

baixo nível de conflito, poucos custos associados e benefícios atribuídos a clientelas 

identificáveis. O conjunto de leis mineiras está, ao que tudo indica, compatível com os 

resultados esperados da ação parlamentar, nos termos propostos pela teoria da escolha 

pública. 

Uma outra forma de se demonstrar a preferência parlamentar por projetos de lei 

relacionados a interesses específicos e particularistas consiste no exame dos projetos de lei 

apresentados na Assembléia. Nesse caso, poder-se-á verificar a relação entre a apresentação 

de determinado tipo de proposição e o resultado do processo legislativo, fato que constitui um 

indicador da intensidade com a qual os deputados se dedicam à aprovação de determinadas 

matérias. 

A amostra exarninada é estatisticamente significativa, embora não se tenha a cobertura de 

todo o período compreendido entre 1947 e 2002, pois o banco de dados de matérias em 

tramitação da Assembléia Legislativa - MATE - inclui as matérias apresentadas entre 1959 e 

2004, sendo que sua atualização é feita diariamente. 

Segundo dados obtidos nesse banco - compilados em I o de agosto de 2004 -, no período 

considerado 13.355 projetos de lei ordinária foram aprovados e sancionados. Desse total, 

6.409 projetos tiveram como objeto específico a declaração de utilidade pública, sendo que 

deles apenas quatro foram de iniciativa do Governador do Estado, todos eles apresentados 

entre 1965 e 1971. 

Assim, temos 6.950 projetos de lei aprovados que tratam de outros temas que não sejam a 

declaração de utilidade pública. Entretanto, desse total, 3.294 projetos foram apresentados 

pelo Governador do Estado, 109 pelos Tribunais de Justiça e de Contas epelo Ministério três 
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Público e apenas um era projeto de autoria popular. Assim, os números mostram que os 

parlamentares estaduais apresentaram e aprovaram, no período, 3.546 projetos de lei que 

tratam de diversos assuntos (nesse número incluídos os de alienação de imóveis e de 

denominação de próprios públicos) e 6.405 relativos à declaração de utilidade pública. 

Se considerarmos que, no período, foram apresentados, no total, 21.343 projetos de lei e 

que, destes, 7.913 referiam-se especificamente à declaração de utilidade pública, podemos 

concluir que a taxa de aprovação de projetos de lei situa-se em 26,40%, e a dos projetos de lei 

relativos à declaração de utilidade pública em 80,94%. Ou seja, os números indicam a 

intensidade com que se aprovam os projetos de lei relativos à declaração de utilidade pública. 

Outros dados interessantes que complementam essa visão geral acerca do quadro das leis 

e do processo legislativo em Minas Gerais dizem respeito ao número de matérias vetadas 

totalmente pelo Governador do Estado. No caso dos projetos de cunho geral, os vetos somam 

509 - equivalentes a 3,62 % - e, no caso das declarações de utilidade pública, somente em três 

ocasiões, em 1985, 1987 e 1991, matérias dessa natureza foram vetadas, representando um 

percentual ínfimo, equivalente a 0,04% do total. 

Uma característica interessante a ser destacada nos procedimentos legislativos que 

confirma, de modo indireto, a prática do logrolling, é o alto número de projetos de lei que 

foram arquivados ao final das legislaturas: 3.560 (25,16%) de conteúdo geral e 1.037 

(14,41%) relativos a declaração de utilidade pública. Nesse último caso, depoimentos de 

técnicos da Assembléia informam que a maior causa para a não conclusão dos processos 

reside na ausência de documentos que comprovem as exigências previstas em lei. Isso implica 

a paralisação da tramitação da matéria até que a lacuna seja suprida, fato que, nos casos de 

arquivamento, não acontece no tempo oportuno. 
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No caso dos projetos de cunho geral, a causa do arquivamento normalmente é outra. 

Como o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em todas 

as suas edições, ao contrário do regimento da Câmara dos Deputados, prevê que os projetos 

cuja tramitação não se encerre antes do final de determinada legislatura sejam definitivamente 

arquivados 6 0 , é bem mais conveniente para os deputados suspenderem informalmente a 

tramitação de matérias polêmicas ou que gerem conflitos com os autores, aguardando o final 

da legislatura, do que decidirem em votação o seu destino. Trata-se, portanto, de um 

mecanismo que, à semelhança da troca de apoios, contribui para a manutenção do "ambiente 

cordial" entre os envolvidos no processo. 

A Tabela 4.4 possibilita a visualização da situação acima descrita: 

Tabela 4.4 

Projetos de lei apresentados -1959 /2002 - situação 

Projetos de lei Total Conteúdo geral U.P. 

Apresentados 21.343 14.343 7.193 

Arquivados 4.597 (21,53%) 3.560(25,16%) 1.037(14,41%) 

Rejeitados 531 (2,48%) 508 (3,59%) 23 (0,32%) 

Retirados 738 (3,45%) 738 (3,45%) 64 (0,89%) 

Vetados 512 (2,39%) 512 (3,62%) 3 (0,04 %) 

Fonte: ALMG/MATE 

Um outro procedimento permite visualizar a preferência parlamentar, a partir de dados 

relativos à atuação de um grupo significativo de deputados. Do total de 231 deputados eleitos 

6 0 - Para que essas matérias voltem a tramitar, é preciso que sejam formalmente reapresentadas na legislatura 
seguinte, passando a receber novo número e, quando de autoria de parlamentares que não se reelegeram, nova 
autoria, que passa a ser daquele que requereu seu d cs arquivamento. 
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em 1994,1998 e 2002, um conjunto de 24 deputados (cerca de 10%) logrou êxito eleitoral nos 

pleitos mencionados. São portanto, deputados que se podem dizer "vitoriosos" no período 

democrático. 

Como o grupo inclui deputados de todos os 10 partidos políticos que têm representação 

em todas as legislaturas consideradas, pode-se afastar como dispensável a variável "filiação 

partidária" no estudo do seu comportamento. 

O Quadro 4.1 possibilita visualizar com exatidão o direcionamento da atuação legislativa 

desse grupo de parlamentares — que representa quase 1/3 do total de deputados numa 

legislatura -, tomando-se como base o total de projetos que cada um deles apresentou em 

todas as legislaturas das quais fizeram parte. 
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Quadro 4.1 
DEPUTADOS ESTADUAIS (3 legislaturas) : produção legislativa 

Depntado Partido 
(acosto 2004) 

A = projetos 
apresentados 

B = projetos 
snncion.il dos 

C= B/A % D=U.P. 
Sancionados 

E = imóveis 
Sancionados 

F = deDomin. 
sancionados 

G=D+E+F H= G/B"! 

AGOSTINHO PATRUS PTB 70 44 63 % 34 5 2 41 93 % 

ALBERTO PINTO COELHO JUNIOR PP 32 21 66 % 15 1 0 16 76 % 

ANTONIO GENARO OLIVEIRA PL 33 19 58 % 16 1 0 17 89 % 

ANTONIO JULIO DE FARIA PMDB 107 64 60 % 47 7 5 59 92 % 

CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO PDT 64 23 36 % 8 I I 10 43 % 

DILZON LUIZ DE MELO PTB 66 45 68 % 41 3 0 44 98 % 

DINIS ANTONIO PINHEIRO PL 83 37 45 % 24 10 1 35 95 % 

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ PSDB 51 29 57 % 27 0 1 28 97 % 

DURVAL ANGELO ANDRADE PT 101 59 58 % 43 8 1 52 88 % 

ERMANO BATISTA FILHO PSDB 86 43 50 % 31 2 5 38 88 % 

GILBERTO WAGNER PEREIRA ANTUNES PP 78 34 44 % 15 3 2 20 59 % 

IRANI VIEIRA BARBOSA PL 42 17 40 % 14 0 2 16 94 % 

rVAIR NOGUEIRA DO PINHO PMDB 101 78 77 % 65 6 3 74 95 % 

JOÃO LEITE DA SILVA NETO PSB 113 79 70 % 66 1 0 67 85 % 

JOSE HENRIQUE LISBOA ROSA PMDB 47 33 70 % 29 1 1 31 94 % 

JOSE MIGUEL MARTINI PSB 115 66 57 % 49 0 0 49 74 % 

MARCELO JERÓNIMO GONCALVES PDT 23 14 61 % 10 3 0 13 93 % 

MARIA JOSE HAUFJSEN FREIRE PT 124 63 51 % 40 0 1 41 65 % 

MARIA OLÍVIA DE CASTRO E OLIVEIRA PSDB 141 79 56 % 65 3 3 71 90 % 

MAURI JOSE TORRES DUARTE PSDB 82 59 72 % 43 9 4 56 93 % 

PAULO PIAU NOGUEIRA PP 164 104 63 % 76 5 5 86 83 % 

REMO LO ALOISE PL 33 22 67 % 16 2 3 21 95 % 

SEBASTIÃO NAVARRO VEIRA FILHO PFL 459 301 66 % 187 14 66 267 89 % 

WANDERLEY GERALDO DE AVILA PPS 232 161 69 % 142 2 6 150 93 % 
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Em síntese, percebe-se que, no caso dessa amostra, a probabilidade de aprovação de 

projetos de lei em relação à simples apresentação situa-se em tomo de 60% e que, dos 

projetos de lei aprovados e sancionados, cerca de 90% referem-se àquelas matérias definidas 

anteriormente como de cunho particularista. E o que se pode visualizar na Tabela 4.5: 

Tabela 4.5 

Produção legislativa: deputados "vitoriosos" 

Média Mediana Moda 

Proietos sancionados 59,29 % 61 ,5% 6 0 % 
Projetos apresentados 

UP + DEN + IMÓVEL 86,16% 91 % 9 0 % 
Projetos sancionados 

Fonte: AL MG / MATE 

Os três conjuntos de dados analisados - o das leis mineiras, o dos projetos em tramitação 

e o das proposições apresentadas por uma amostra significativa de parlamentares - convergem 

para a comprovação do fato de que a preferência dos deputados estaduais mineiros está 

historicamente orientada, no processo legislativo, para a apresentação e aprovação de 

modalidades de normas que, supostamente, trazem dividendos eleitorais imediatos e com 

baixo nível de conflito. 

Dessa orientação resulta um conjunto bastante amplo de normas que, embora assumam a 

forma da lei, apresentam características de simples atos declaratórios, faltando-lhes alguns dos 

requisitos que, de acordo com as definições tradicionais, deveriam estar presentes nos atos de 

natureza legislativa. 

Quando se considera, no entanto, que os limites constitucionais existentes para a atuação 

dos parlamentares estaduais no Brasil, associados à cada vez maior complexidade e 

tecnicidade das matérias a serem reguladas, circunscrevem rigidamente o campo de atuação 

válida dos parlamentares e que, no espaço possível, o dilema institucional tende a se resolver 
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pela adoção de ações legislativas de natureza particularista e direcionada, percebe-se que o 

resultado verificado no ordenamento jurídico estadual é aquele que seria de se esperar, dadas 

as condições institucionais vigentes. 

Se o exame da produção normativa dos deputados mineiros constitui um primeiro 

elemento para se verificar a aplicabilidade de aspectos da teoria da escolha pública à prática 

parlamentar no Brasil, um outro aspecto bastante importante pode ser utilizado para se 

comprovar a priorização dada às bases parlamentares e aos "distritos reais" na atuação dos 

representantes eleitos; a destinação de verbas orçamentárias. 

4.2 - Os deputados estaduais e as emendas ao Orçamento 

Tal qual se fez no início deste capítulo, quando foram mencionados alguns aspectos 

constitucionais que regulamentam a produção das demais normas do ordenamento jurídico, 

também no que se refere à elaboração da lei orçamentária o ponto de partida para o exame da 

atividade dos parlamentares estaduais reside no acompanhamento de determinados limites e 

condicionantes previstos no texto constitucional6 1, que circunscrevem a esfera de atuação 

legítima e possível dos deputados. 

Existem, na Constituição da República, restrições expressas que delimitam as 

possibilidades de atuação dos parlamentares, quando da elaboração da lei orçamentária. Entre 

esses limites formais, processuais, deve-se mencionar que a iniciativa legislativa em matérias 

de natureza orçamentária é, nos termos do art. 165 da referida Constituição, privativa do 

Poder Executivo. Os demais Poderes, o Tribunal de Contas e o Ministério Público possuem 

autonomia para elaborar suas propostas orçamentárias, que, no entanto, devem ser 

C l - No caso dos orçamentos e das finanças públicas, as regras inseridas na Constituição Federal são de 
observância obrigatória pelos Estados. São as chamadas "normas de pré-ordenação" , sobre as quais a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se solidamente consolidada, impedindo qualquer 
possibilidade de inovação no plano estadual. 
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apresentadas e discutidas em um momento prévio e, se aceitas, encaminhadas pelo Executivo 

para a votação no parlamento, 

Uma vez apresentada a proposta orçamentária, outras restrições de natureza processual 

dificultam ou impedem que a matéria original venha a sofrer significativas modificações. O § 

3 o do art. 166 da Constituição da República determina que as emendas parlamentares ao 

projeto de lei do orçamento anual ou a outros projetos de lei (de autoria do Executivo) que 

visem a alterar a Lei Orçamentária Anual somente podem ser aprovadas caso sejam 

compatíveis com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 6 2. Além disso, admitem-se as emendas relacionadas com modificações no 

texto do projeto ou a correções técnicas no texto original, devidamente identificadas e 

justificadas. Finalmente, no caso de alteração nas dotações orçamentárias, os recursos 

necessários para as novas propostas devem ter como contrapartida a anulação de despesas 

correspondentes, sendo que, nesse caso, não se admite a anulação nas dotações relativas a 

pessoal e encargos, ao serviço da dívida e transferências constitucionais, o que exclui do 

montante a quase totalidade dos recursos previstos nos orçamentos. 

Além dessas vedações constitucionais, que devem ser consideradas como componentes 

estruturais do sistema, pois não podem ser alteradas pela manifestação de vontade dos 

deputados estaduais, outras regras definidas pela Assembléia Legislativa, quando da 

aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, complementam o quadro de redução da 

discricionariedade na ação de modificação da proposta orçamentária. No caso específico da 

- A sistemática de planejamento orçamentário no Brasil estabelece uma ordenação lógica que parte do 
planejamento de médio prazo, de quatro anos, previsto no plano plurianual, para que sejam elaboradas as leis 
orçamentárias anuais. No caso de Minas Gerais, a Constituição estadual determina, também, que as propostas 
orçamentárias devem estar de acordo com o planejamento de longo prazo, previsto no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado. Observar essa seqüência lógica é importante para que as propostas concretas 
introduzidas na lei orçamentária tenham validade. Como veremos no capítulo seguinte, uma das principais 
inovações recentes no processo de participação popular foi a intervenção no planejamento estadual, requisito 
indispensável para a apresentação de propostas específicas de natureza orçamentária. 
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proposta para 2004, que pode ser adotada como exemplo, pois quase nenhuma alteração se fez 

no processo ao longo dos anos que se sucederam à redemocratização, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - Lei n.° 14.684, de 30 de julho de 2003 - estabeleceu, no art. 15, que as 

emendas ao projeto de lei orçamentária não poderiam anular despesas relativas a: I - dotações 

financiadas com recursos vinculados; II - dotações referentes a contrapartida; III - dotações 

referentes a obras em fase final de execução; IV - dotações financiadas com recursos 

diretamente arrecadados; V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais; VI -

dotações referentes a auxilio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e auxilio-transporte; 

VII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado; VIU - dotações destinadas aos 

desembolsos dos recursos relativos aos projetos executados mediante Parcerias Público-

Privadas; IX - dotações referentes a projetos estruturadores financiados por organismos 

internacionais, operações de crédito e convênios. 

Assim sendo, percebe-se claramente que a possibilidade de intervenção parlamentar na 

elaboração orçamentária e na alocação de recursos para a implementação de políticas públicas 

encontra forte restrição no contexto jurídico-constitucional brasileiro e, também, nas 

condições previstas pelos próprios parlamentares quando da definição das regras para o 

processo de elaboração do orçamento. 

Ao lado das questões de natureza jurídica, não se pode deixar de considerar alguns 

aspectos inerentes à realidade econômica que acentuam o caráter restritivo das intervenções 

na elaboração e na execução orçamentária. A proposta orçamentária de Minas Gerais para o 

exercício de 2004, também nesse aspecto, constitui um bom exemplo para o exame dessa 

modalidade de restrição. 

O Proj eto de Lei n. ° 1.116/2003, por meio do qual o Governador do Estado encaminhou a 

proposta orçamentária para o exercício de 2004, apresentou como característica especial que o 

distingue de todos os outros anteriormente apresentados e que, portanto, o habilita para um 
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exame específico, o fato de, pela primeira vez na história do Estado, não se superestimar 

artificialmente a receita para que se apresentasse um orçamento formalmente equilibrado. 

Pelo contrário, a proposta prevê a obtenção de receitas no valor de R$ 20.648.095.982,00 e a 

realização de despesas no montante de R$ 22.051.054.679,00, revelando um desequilíbrio 

explícito de R$ 1.402.965.697,00, que equivale a 6,79% das receitas previstas. Segundo o 

parecer do relator, deputado Mauro Lobo (PSB), da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, publicado no Diário do Legislativo em 19 de dezembro de 2003: 

A evidenciação do déficit orçamentário de forma transparente constitui um 
acontecimento inédito na história recente do Estado de Minas Gerais, o que contribui para 
conferir maior realismo à proposta orçamentária E importante salientar que a grave situação 
das finanças públicas do Estado decorre, em parte, da histórica e crônica geração de 
déficits orçamentários não evidenciados em propostas anteriores. Ademais, com o advento 
da lei de responsabilidade fiscal, fica claro que a superestimativa das receitas de capital, com 
o intuito de equilibrar o orçamento, encontra limites na execução orçamentária, dada a 
exigência da limitação de empenho e movimentação financeira, se verificado, ao final de 
um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. 

A evidenciação de déficit indica claramente a existência de dificuldades reais para a 

realização de despesas e investimentos no Estado. Outros fatores, no entanto, devem ser 

analisados para que se possa compreender com exatidão o contexto institucional que 

circunscreve a elaboração da proposta orçamentária 

Analisando-se os componentes da despesa estadual, percebe-se com clareza a pouca 

discricionariedade na alocação dos recursos: R$ 5.650.000.000,00 referem-se ao serviço da 

dívida e às transferências constitucionais aos municípios e R$ 3.990.000.000,00 são despesas 

a serem realizadas com recursos vinculados, decorrentes de transferências ou de imposições 

constitucionais. Esses recursos, como já mencionamos, por força de dispositivos 

constitucionais federais, não podem ser remanejados. 

Dos R$ 12.410.000.000,00 restantes, cerca de 80% (R$ 9.990.000.000,00) representam 

despesas com o pagamento de pessoal, que, também, não podem ser suprimidas, por 
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determinação constitucional. O custeio operacional do Estado, estimado em cerca de R$ 

4.100.000.000,00 indica claramente a situação deficitária do Estado. 

Dadas essas restrições, a possibilidade de intervenção parlamentar na elaboração do 

orçamento apresenta-se, assim, claramente circunscrita a ações de pouca repercussão 

financeira e orçamentária. Ou seja, os deputados são forçados escolher as políticas que lhes 

interessam com maior intensidade, em um ambiente de forte restrição institucional no leque 

de opções e de escassez de recursos. 

A necessidade de que os parlamentares fixassem as suas prioridades foi, inclusive, 

expressamente mencionada no parecer do relator, quando da análise da proposta orçamentária 

para 2004 na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: 

Devido as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação de emendas 
parlamentares e à escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo 
para se estabelecerem as prioridades de cada deputado, sempre balizado pelo interesse 
público. 

A existência desse acordo, em que se limita ao montante de R$ 600.000,00 as despesas a 

que teria "direito" cada parlamentar, está de acordo com a tese de Buchanan e Tullock 

(2001), já apresentada na introdução desta dissertação, de que a definição das regras, e não a 

das alocações, constitui o elemento central no processo de definição das políticas públicas. 

O exame de outros aspectos da proposta orçamentária permite verificar, na prática, como 

se manifestam as preferências dos parlamentares. 

Ao Projeto de Lei n.° 1.116/2003 foram apresentadas 2.030 emendas, sendo 1.953 de 

autoria de parlamentares e 77 introduzidas pelo relator, em seu parecer. Dessas emendas, 27 

foram retiradas pelos autores, restando 2.003 para a análise. 

Das emendas analisadas, 1.268 foram rejeitadas, seja porque as anulações de despesa 

prevista incidiam sobre vedações constitucionais, seja porque não foram priorizadas pelos 

autores. Das 735 emendas aprovadas, 16 referiam-se a mudanças no texto da lei orçamentária 

e 719 incidiam sobre a alocação dos recursos. 
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Alguns casos específicos mostram como se manifesta a preferência dos parlamentares e, 

o que é importante, a forma pela qual eles procuram dar visibilidade à sua atividade, para 

divulgação entre os seus eleitores. A sua escolha foi feita de forma exemplificativa e se presta 

apenas como reforço da argumentação apresentada. Um estudo sistemático das propostas 

orçamentárias dos últimos anos e da forma de alocação dos recursos pelos parlamentares - que 

não é o objeto deste trabalho - comprovaria com facilidade a predominância do tipo de 

procedimento a seguir exemplificado. 

Uma primeira possibilidade de apresentação de emendas consiste na alocação de 

recursos, dentro dos limites estabelecidos, de uma forma genérica. Os deputados Adalclever 

Lopes (PMDB) e Ana Maria (PSDB), ambos em primeiro mandato, apresentaram, cada um 

apenas três emendas, as quais destinavam recursos para o asfaltamento de trechos rodoviários 

e para obras em "diversos municípios". Essa forma de apresentação dificulta a visualização, 

pelo eleitorado, da intenção do seu autor. 

Procedimento diverso foi o adotado pelo deputado Antônio Carlos Andrada (PSDB), que, 

em 116 emendas individualizadas, procurou alocar recursos que variam de RS 2.000,00 a R$ 

20.000,00 para diversas entidades de natureza assistencial, em um grande conjunto de 

municípios mineiros que integram a sua base eleitoral. Em cada uma das emendas pode-se 

visualizar com clareza a entidade beneficiada, o município, o valor e a destinação dos 

recursos. 

A identificação de destinatários e a pulverização de recursos são procedimentos 

utilizados pela maioria dos parlamentares. Mesmo no caso em que a maior parte dos recursos 

destinados não aparece muito clara, como foi o caso das emendas do deputado Alberto Pinto 

Coelho (PP), pelo menos em algumas situações há a preocupação com a base eleitoral: no 

caso desse deputado, uma de suas emendas destina R$ 40.000,00 para a aquisição de 
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ambulância destinada à cidade de Lagoa Santa, que é aquela em que ele obteve o maior 

número de votos nas eleições de 1994, de 1998 e de 2002. 

Bezerra (1999) discute com detalhes o processo de alocação de recursos por meio de 

emendas parlamentares quando da elaboração do orçamento da União. Segundo esse autor, na 

alocação de recursos federais "está em jogo a reputação dos parlamentares e seu prestígio 

eleitoral", o que provoca a transformação do capital econômico, representado pelos recursos 

orçamentários, em uma modalidade de capital político (p.70). Nesse processo, segundo 

informações obtidas por Bezerra (1999:71) junto a técnicos do Congresso Nacional, 99% do 

tempo gasto nas discussões acerca do orçamento da União estão relacionados com recursos 

que se situam entre 1,5% e 3% do montante previsto na proposta, e que dizem respeito "à 

aprovação de emendas que atendam aos interesses de suas bases eleitorais" (grifos do autor). 

É interessante notar também que esse jogo tem um outro componente importante: a 

pressão exercida pelas lideranças locais, de forma direta, por meio de contatos e de cobranças 

nos gabinetes parlamentares, e pelas comunidades interessadas, de forma indireta, quando das 

eleições. Ainda segundo Bezerra (1999:71), "essa pressão não faria sentido para o 

parlamentar, isto é, não funcionaria se o parlamentar não fosse possuidor de obrigações em 

relação a essas lideranças. É o reconhecimento social do dever em relação a essas lideranças 

que torna a pressão eficaz". 

As emendas parlamentares possibilitam, na sua forma de apresentação, no caso dos 

procedimentos adotadas na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que se 

identifiquem os autores, os destinatários, o objeto e os recursos. Um bom exemplo desse 

modelo é o da emenda n.° 1899, do deputado Roberto Carvalho, que transcrevemos como 

forma de ilustração: 
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EMENDA: 1899-6 APRESENTAÇÃO: 21/11/2003 TIPO: Despesa AUTOR: Roberto Carvalho Partido: 
PT 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 

Escola Estadual Padre Manoel de Jesus Maria - Rio Pomba - R$3.000,00 
Escola Estadual Professor Jose Borges de Moraes - Rio Pomba - R$ 3.000,00 
Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque - Lima Duarte - RS 3.000,00 
Escola Estadual Dep. João de Almeida - Pedra Azul - RS 3.000,00 
Escola Estadual Padre Joãozinho - Ubá - RS 6.000,00 
Escola Estadual Demival Moura de Almeida - Rio Preto - RS 3.000,00 
Escola Estadual - Divinézia - RS 3.000,00 
Escola Municipal João XXm - Bom Jardim de Minas - RS2.000,00 
Escola Municipal Monsenhor Nardy - Bom Jardim de Minas - R$2.000,00 
Escola Estadual Zara de Paula - Arantina - RS 3.000,00 
Escola Estadual Frei José Wulff- Liberdade - RS 3.000,00 
Escola Estadual José Maria de Araújo - Santa Rita Jacutinga - RS 3.000,00 
Escola Estadual Manoel Dias Correia - Itatiaiuçu - R$ 3.000,00 
Escola Estadual Cora Carolina - Ibirité - RS 3.000,00 
Escola Estadual Juscelino Kubstishek - Ibirité - R$ 3.000,00 
Escola Estadual Dr. Agostinho da Silva Silveira - Minas Novas - R$ 6.000,00 
Escola Estadual Pau do Linho - Minas Novas - R$ 3.000,00 
Escola Estadual Ernesto Alves Mendonça Minas Novas - RS 3.000,00 
Escola Estadual Francisco Soares Silva - Minas Novas - RS 3.000,00 
Escola Estadual Santos Costa - Minas Novas - R$ 3.000,00 
Escola Estadual Lafayette Mauricio Lopes - Piraúba - RS 3.000,00 
Escola Estadual Menelik de Carvalho - Tabuleiro - R$ 10.000,00 
Escola Estadual Cel. Joaquim Martins - Guidoval - RS 10.000,00 
Escola Estadual Galdino Leocadio - Guiricema - RS 10.000,00 
Escola Família Agrícola Vida Comunitária - Comercinho RS 3.000,00 
Escola Estadual Tiago Delgado - Lima Duarte - RS 3.000,00 
Escola Estadual Joaquim Delgado de Paula - R$ 3.000,00 

Objeto do Gasto: Reformas e compra de material permanente 

Valor R$110.000,00 
Fonte A L M G / M A T E - Emendas ao PL 1.116/2003 

O direcionamento dos recursos para as bases locais aparece claramente quando se associa 

a sua destinação às regiões em que os parlamentares obtêm a maior parcela de sua votação. O 

deputado Alberto Bejani (PFL) já foi mencionado no capítulo 3 como um dos grandes 

exemplos de concentração de votos, com seu eleitorado quase totalmente localizado na cidade 

de Juiz de Fora. Esse deputado apresentou e conseguiu a aprovação de 13 emendas ao 

orçamento mineiro de 2004 — n°s 209 a 221 - , e todas elas destinavam recursos para obras 

em escolas estaduais daquele município, fato que está de acordo com a hipótese de que, em 
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um contexto de recursos escassos e de limitações estruturais, as escolhas dos agentes políticos 

são direcionadas para a obtenção de "lucros" eleitorais previsíveis. 

Finalmente, um bom exemplo de como são priorizadas as escolhas parlamentares, entre 

um universo inicialmente possível, pode ser encontrado nas emendas apresentadas pelo 

deputado Weliton Prado (PT). Esse parlamentar, que tem sua base eleitoral na microrregião de 

Uberlândia (onde obteve 93,70% dos seus votos), apresentou dois conjuntos qualitativamente 

distintos de emendas ao projeto da lei orçamentária. O primeiro conjunto, constituído pelas 

emendas n.°s 1 a 6, abrange emendas de alto valor financeiro, concentradas em obras a serem 

realizadas na cidade de Uberlândia: construção de prédio para o fórum da cidade (R$ 

2.000.000,00), de três escolas (R$ 500.000,00 cada) e de restaurantes populares (R$ 

240.000,00). Além disso, apresentou também uma emenda de caráter geral, sem base 

geográfica definida para a aplicação dos recursos, em que se visava ampliar o programa de 

merenda escolar para abranger o ensino médio, a qual transcrevemos a seguir como exemplo 

dessa modalidade de emenda: 

Emenda: 6-0 Apresentação: 07/11/2003 Tipo: Despesa Autor: Weliton Prado 
Partido: PT 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação 
Objeto do Gasto: Alimentação Escolar 
Aumentar orçamento da merenda escolar, ampliando acesso ao ensino médio 
Valor: R$1.858.216,28 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado da Fazenda 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 

Tecnologia da Informação 
04 122 001 2 427 0001 3 3 90 Q 10 1 
Fonte: ALMG/MATE - Emendas ao PL 1.116/2003 

As emendas citadas, no entanto, receberam parecer pela rejeição, por extrapolarem os 

valores previstos para cada parlamentar, e não foram aprovadas. Em seu lugar, coerentes com 

o contexto definido pelo relator e pelos demais deputados, foram aprovadas 15 outras 

emendas de sua autoria, com o objetivo de possibilitar a distribuição de recursos pulverizados, 

também eles destinados preferencialmente ao município de Uberlândia, como mostram dois 
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exemplos transcritos a seguir, em que são beneficiárias 63 caixas escolares de escolas de 

ensino médio e fundamental naquele município: 

EMENDA: 1635-7 APRESENTAÇÃO: 2 1 / 1 1 / 2 0 0 3 TIPO: despesa AUTOR: Weliton 
Prado Partido: PT 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para investimento às Caixas 

Escolares das 24 (vinte e quatro) Escolas Estaduais de Ensino Médio de 
Uberlândia 

- Padrões de Funcionamento Escolar no Ensino Médio 
- Valor de R$5.0 0 0 , 0 o para cada caixa escolar 
Valor: R $ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou Anulada(s): Reserva 

de Contingência 

EMENDA: 1636-5 APRESENTAÇÃO: 21/11/2003 TIPO: despesa AUTOR: Weliton 
Prado Partido: PT 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação 
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para investimento às Caixas 

Escolares das 39 (trinta e nove) Escolas Estaduais de Ensino Fundamental de 
Uberlândia 

- Padrões de Funcionamento das Escolas do Ensino Fundamental 
- Valor de R$5.000,00 para cada caixa escolar 
- Estabelecimentos exclusivamente de ensino fundamental 
Valor: R$195.000,00 
Órgão(s) e/ou Entidadeís) Deduzida(s): Reserva de Contingência 
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) e/ou Anulada(s): Reserva 

de Contingência 

Fonte: ALMG/MATE - Emendas ao PL 1.116/2003 

Esses exemplos retirados da proposta orçamentária de 2004 reforçam a validade da 

hipótese de que os agentes políticos direcionam com grande intensidade as suas ações para 

alguns objetivos que lhes assegurem ganhos eleitorais claros. O processo de negociação na 

elaboração da proposta orçamentaria e a troca de apoios — o logrolling — também incluem-

se entre os elementos a que se refere a teoria da escolha pública. 

Propositalmente, neste ponto, não se analisaram as emendas apresentadas pela Comissão 

de Participação Popular, oriundas de um novo contexto institucional. Essas propostas, 

aprovadas, serão examinadas no capítulo seguinte, no qual se afirma e se procura demonstrar 

que o rompimento com as práticas consolidadas e a ampliação dos limites da atuação dos 

parlamentos estaduais exigem a introdução de elementos inovadores no processo legislativo. 



119 

CAPÍTULO 5 

A participação popular no processo legislativo 

A construção do marco regulatório das políticas públicas no Estado-membro, no Brasil 

contemporâneo, acontece no contexto das limitações constitucionais e estruturais apontadas 

no capítulo 3 e está fortemente relacionada com as práticas dos parlamentares 

individualmente considerados, expostas no capítulo 4. Essas duas condições, quando 

concomitantes, fazem com que a produção de leis destinadas à regulamentação de temas 

importantes para a sociedade, como é o caso da saúde, do meio ambiente, da educação e da 

segurança, por exemplo, tome-se extremamente dependente de iniciativas do Poder 

Executivo, seja pela existência de requisitos constitucionais relacionados com o processo 

legislativo, seja pela existência de escalas de prioridade com as quais trabalham os 

parlamentares, em que os interesses relacionados com o ganho eleitoral são atendidos em 

primeiro lugar. 

Da mesma forma, restrições de natureza constitucional e aspectos relativos à realidade 

econômica dos entes federados no Brasil fazem com que a alocação de recursos orçamentários 

escassos obedeça à mesma lógica que impera no processo legislativo ordinário, na qual se 

favorece a atuação parlamentar de cunho regionalista e particularizado. 

Assim, se considerarmos que as Assembléias Legislativas e os parlamentares, atuando 

segundo a lógica proposta pela teoria da escolha pública, tendem a se dedicar com maior 

intensidade ao acompanhamento de ações e propostas de interesse localizado e 

particularizado, podemos concluir que a solução do "dilema institucional" a que se referem 
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Mayer e Canon (1999) aponta para a desconsideração em relação ao processo de regulação de 

políticas públicas de cunho geral. 6 3 

A lógica da ação parlamentar, que, no caso do Legislativo mineiro, tem seus resultados 

expostos no capítulo anterior, parece ser, tal qual acontece nos Estados Unidos, um 

componente institucional na atuação dos parlamentos que contribui para a transferência de 

responsabilidades para agentes específicos - burocratas, líderes partidários ou membros do 

Executivo. 

Se considerarmos, também, que o processo democrático de elaboração de políticas 

públicas não pode prescindir do amplo debate, com a inclusão da sociedade em todas as suas 

etapas, e que esse debate deveria acontecer prioritariamente no contexto da instituição, que, 

por definição, seria a responsável pela representação de interesses heterogêneos, podemos 

supor que existem grandes dificuldades para que os legislativos cumpram esse papel, e que 

essas dificuldades não serão superadas sem que aconteçam mudanças estruturais no processo 

legislativo. 

A partir dessas considerações e pressupostos, pretende-se, neste último capítulo, discutir 

as possibilidades de rompimento com a lógica consolidada na ação parlamentar, para que se 

possa avançar no processo de fortalecimento de instâncias democráticas amplas de 

participação, no interior do Poder Legislativo. Como se verá, já adiantando o ponto central 

do argumento, a solução proposta reside na intervenção de um elemento até o momento 

estranho ao processo legislativo - e, conseqüentemente, pouco afetado pela lógica dominante: 

6 3 - Amorim Neto e F. Santos (2002: 104-5), estudando 336 leis de autoria parlamentar, promulgadas entre 1985 
e 1999, com o intuito de 'Verificar, de maneira sistemática, se, de fato, a produção legislativa dos nossos 
congressistas é predominantemente subnacionaT, concluem que "ao contrário de uma produção legislativa 
eminentemente paroquial, verifica-se que a abrangência nacional é amplamente majoritária, seguida da setorial e 
local.", com larga predominância de matérias relacionadas com direitos sociais, de cidadania, do consumidor e a 
problemas relativos ao meio ambiente. Esse fato é coerente com as condições constitucionais em que se dá a 
produção legislativa no Congresso Nacional: são matérias de competência da União, que não estão sujeitas à 
iniciativa privativa do Presidente da República No contexto possível de atuação do Estado-membro, essas 
conclusões não se aplicam, dadas as condições constitucionais já mencionadas no decorrer desta dissertação. 
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a participação popular institucionalizada. Nesse sentido, a experiência histórica recente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais constitui um excelente instrumento para o 

acompanhamento de um inovador experimento em democracia. 6 4 

Seguindo-se os procedimentos até então adotados nesta dissertação, é preciso, em 

primeiro lugar, que sejam exarninados determinados aspectos constitucionais, que, se não 

observados, podem inviabilizar a adoção de qualquer tipo de procedimento inovador. O 

destaque, nesse caso específico, não se dá aos limites existentes, como se fez anteriormente, 

mas sim às possibilidades que se abrem para os parlamentos nas unidades subnacionais. 

Sabemos que, no caso específico do sistema federativo brasileiro, as normas presentes na 

Constituição da República são reproduzidas, na maior parte das vezes, quase integralmente 

nas constituições estaduais, mesmo naquelas situações em que não subsiste a exigência de 

similaridade, seja por comodidade, por simples mimetismo ou por desconhecimento dos 

princípios constitucionais reguladores do processo legislativo. Assim, há que se destacar, 

como relevantes, as situações em que a Constituição do Estado de Minas Gerais apresenta 

inovações em relação ao texto federal. 6 5 Esse é o caso da participação popular, cuja 

possibilidade foi inserida no capítulo que disciplina as atividades do Poder Legislativo. 

A Constituição da República de 1988, em seu art 58, § 2 o , II, prevê a possibilidade de 

que as comissões permanentes do Congresso venham a "realizar audiências com entidades da 

sociedade civil". Dispositivo idêntico encontra-se na Constituição mineira de 1989, no art. 60, 

II. A expressa previsão da realização de audiências públicas por parte das comissões -

hearings, segundo a terminologia adotada no Congresso norte-americano - constituiu uma 

6 4 - Boaventura de Souza Santos e Leonardo Avritzer (2003:78) mencionam o "experimentalismo democrático" 
como uma das três condições para o fortalecimento da democracia participativa 

0 3 - Uma inovação interessante e pouco conhecida aconteceu na Constituição mineira de 1947. Trata-se da 
previsão da possibilidade de iniciativa popular no processo legislativo, mediante a subscrição do projeto de lei 
por parte de pelo menos dez mil eleitores, conforme dispunha o art. 27 daquela Constituição. Às Câmaras 
municipais também foi reservada, no mesmo artigo, a iniciativa no processo legislativo, desde que a matéria 
fosse encaminhada por dez municípios. Não há, no entanto, qualquer registro de projetos de autoria popular 
apresentados no período de vigência daquele texto constitucional. 
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inovação no processo legislativo brasileiro que passou a vigorar a partir de 1988. Essa 

inovação constitucional, no entanto, além de não definir claramente qual seria o papel das 

entidades no processo, não assegura uma ampla participação popular, assim considerada não 

apenas a dos setores organizados, mas também a de indivíduos ou associações informais. 6 6 

A Constituição mineira de 1989, nesse ponto, inovou em relação ao texto federal, ao 

destacar, no inciso III do art 60, a competência das comissões para "realizar audiência 

pública em regiões do Estado, para subsidiar o processo legislativo, observada a 

disponibilidade orçamentária ,\ 

Três elementos inovadores aparecem no dispositivo: 1) a supressão da referência a 

entidades possibilita a participação de representantes eleitos pela comunidade ou de 

indivíduos isolados, sem a necessária interveniência de um grupo organizado, formal e 

legalmente constituído; 2) aparece a proposta de regionalização dos trabalhos das comissões 

legislativas; 3) é definido um objetivo específico para as audiências. 

A partir da inovação constitucional e do efetivo desencadear da prática de interação com 

segmentos da sociedade, constatou-se a necessidade de regulamentação dos procedimentos, 

para assegurar sua eficácia e permanência.6 8 

- Algumas vezes é necessário lembrar que no Direito, como em qualquer ciência, determinados termos 
possuem significado específico, diverso daquele adotado pela linguagem comum. Assim, entidade, para o 
Direito, abrange apenas as instituições formais, pessoas jurídicas com atos constitutivos formalmente elaborados. 

6 7 - Aqueles que não estão familiarizados com o Direito e com a prática dos tribunais - especialmente quando 
chamados a interpretar o texto constitucional - podem considerar uma simples preciosidade técnica a inclusão ou 
não de um determinado vocábulo no texto da lei. Se considerarmos, no entanto, que todas as ciências, incluindo 
a do Direito, operam por meio de conceitos que muitas vezes possuem acepções distintas da sua utilização no 
senso comum e se, a isso, adicionarmos o fato de que a consolidada tradição hermenêutica brasileira, que 
remonta a Carlos MaximiJiaao, no inicio do século XX, tem como premissa o fato de que "a lei não possui 
vocábulos inúteis", podemos entender claramente o sentido da inclusão ou da exclusão de determinado vocábulo, 
especialmente quando se analisa a atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido, a presença, no dispositivo 
constitucional, do termo entidade, certamente excluiria a possibilidade de qualquer forma de participação que 
não a de organizações legalmente constituídas, registradas civilmente e dotadas de estatuto formal, o que poderia 
ser uma restrição no escopo pensado para o processo, no qual a participação de representantes de comunidades é 
fundamental. 

6 8 - A prática de interação com parte da sociedade civil teve início durante o próprio período de elaboração da 
nova Constituição estadual, quando vários segmentos foram ouvidos em audiências públicas sobre aspectos de 
sua atuação específica 
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O processo de regulamentação e de consolidação das práticas democráticas inovadoras 

apresentou três momentos distintos, nos quais a ênfase foi direcionada para uma abordagem 

específica da questão da participação popular. O processo adotado na década de 1990 pela 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais percorre uma trajetória que parte da coexistência 

para a complementaridade entre o poder institucionalizado e a organização da sociedade civil, 

bastante similar, portanto, às considerações teóricas apresentadas, cerca de uma década 

depois, por Santos e Avritzer (2003: 75-6). Segundo esses autores, nas relações de 

coexistência, "prevalece a convivência, em níveis diversos, das diferentes formas de 

procedimentalismo, organização administrativa e variação do desenho institucional." A 

complementaridade, por sua vez, implica uma rearticulação nas relações entre a representação 

e a participação, pressupondo, dessa forma, "o reconhecimento pelo governo de que o 

procedimentalismo participativo, as formas públicas de monitoramento dos governos e os 

processos de deliberação pública podem substituir parte do processo de representação e 

deliberação tais como concebidos no modelo hegemônico de democracia." 

Vejamos, portanto, como o processo de instauração, expansão e transformação qualitativa 

das práticas participativas aconteceu no processo legislativo mineiro. As discussões que 

envolveram esse processo demonstram a importância do debate prévio acerca das regras 

procedimentais, para que se possa, no segundo momento, implementar as políticas 

democraticamente definidas e se proceder à alocação de recursos com elas compatíveis. 

No primeiro momento, que, em linhas gerais, ocupa os anos de 1990 a 1993, a 

preocupação residiu na regulamentação das "audiências públicas" e dos "seminários 

legislativos", com a integração entre setores da sociedade e o Legislativo, mas com a 

prevalência de regras processuais formais na tramitação legislativa. 
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À promulgação da Constituição mineira, em 21 de setembro de 1989, seguiu-se a 

adaptação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, por meio da Resolução n,° 5.065, 

de 31 de maio de 1990. Nessa resolução, a participação ampliada da população no processo 

legislativo, tanto por meio do exercício da iniciativa popular na apresentação de leis 6 9 , quanto 

em audiências públicas, era considerada simples particularidade daquele processo, não 

merecendo destaque específico. A iniciativa popular constava na Seção II do Capítulo I do 

Título VII do Regimento Interno, e as audiências públicas constavam no Capítulo XI do 

Título V. 

Aparentemente mera formalidade, a divisão estrutural do texto legal, no entanto, indica a 

importância que se dá a determinada matéria: nesse momento, a iniciativa popular era vista 

como uma peculiaridade do Título VII, que disciplinava de modo genérico a apresentação de 

proposições; a audiência pública estava contida no Título V, que dispunha sobre os trabalhos 

das comissões. 

Em 1997, com a reforma regimental produzida pela Resolução n.° 5.176, a "participação 

da sociedade civil" passou a ser o objeto específico do Título VIU do Regimento Interno, fato 

que comprova o reconhecimento da consolidação e da ampliação do processo. 7 0 

Entre 1990 e 1992, com o início efetivo da implementação das novas propostas na 

prática, percebeu-se a necessidade de aprofundamento na regulamentação da interação com a 

sociedade. Em 1992, foi aprovada a Resolução n.° 5.117, de 13 de junho, na qual se 

6 9 - A Constituição do Estado de 1989, nos mesmos moldes da Federal, admite a possibilidade de iniciativa 
popular no processo legislativo, obedecidas algumas condições: o projeto deve conter a assinatura de no mínimo 
dez mil eleitores do Estado, dos quais não mais que 25% podem ser alistados na capital e, além disso,deve haver 
a interveniência de entidade associativa legalmente constituída que se responsabilizará pela idoneidade das 
assinaturas. Nos anos que se seguem à promulgação da Constituição mineira, apenas um projeto de lei foi 
apresentado, aprovado e sancionado, com essas características: trata-se do Projeto de Lei n.°1.644/93 que deu 
origem à Lei n° 11.830, de 6 de julho de 1995, que "cria o Fundo Estadual de Habitação e dá outras 
providências." 

7 0 - Ainda bastante marcado pelo formalismo, o processo de construção de uma norma jurídica, até mesmo para 
sua padronização, deve obedecer a regras específicas. No caso de normas extensas, recomenda-se a divisão em 
títulos, capítulos, seções e subseções, seguindo-se a abrangência e a importância de cada matéria. 
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procurava disciplinar especificamente o processo das audiências públicas, o qual estava 

apenas esboçado no Regimento Interno, como já se mencionou. 7 1 

As características definidas, nos termos presentes nas normas da Assembléia, são bem 

claras: de um lado, procurou-se possibilitar a participação ampliada, seja a dos representantes 

dos municípios, seja a das organizações da sociedade em geral; de outro lado, vinculou-se 

essa participação à maior eficiência no processo de elaboração de leis, que constitui uma 

prerrogativa constitucional do Poder Legislativo.7 2 

A partir dessa regulamentação inicial, foi desencadeado um intenso processo de interação 

com a sociedade civil, por meio de audiências públicas, fóruns técnicos e seminários 

legislativos, além de outros eventos institucionais. 

Os "seminários legislativos" merecem destaque, entre os eventos, por sua natureza 

especial e inovadora. Regulamentados pela Deliberação n° 720, de 18 de dezembro de 1991, 

têm como principal característica a possibilidade de aprovação, ao seu final, de um 

documento formal, votado em assembléia da qual participam os representantes das entidades 

inscritas. Esse documento é encaminhado à Mesa da Assembléia e, posteriormente, para as 

7 1 - Parece-me importante, aqui, ressaltar a natureza de uma resolução do Poda Legislativo: ao contrário de 
resoluções de outros Poderes, que são meros atos internos, a resolução emanada do Poder Legislativo integra, 
por determinação constitucional, o processo legislativo. Assim , para todos os efeitos, ela é lei no sentido 
material. Isso significa que seus efeitos vinculam todos os envolvidos na materialização de seu conteúdo, ainda 
que não sejam membros ou servidores do Legislativo. Já a deliberação equivale, no contexto do Legislativo, ao 
decreto do Governador: na deliberação, obedecidos os limites estabelecidos na resolução, são fixadas normas 
complementares referentes a procedimentos e competências específicas. Trata-se, portanto, de um detalhamento 
das regras aprovadas na resolução. 

7 2 - Ainda que possam existir, no debate acadêmico, especialmente quando estão envolvidos profissionais que 
não os do campo do Direito, questões relativas à amplitude possível da participação social no processo de 
elaboração das leis, essas questões, em última instância, não constituem um problema relevante no atual 
ordenamento constitucional brasileiro. Não há, nesse caso, qualquer possibilidade de transferência formal das 
atribuições legislativas para as instâncias sociais ou para outros entes políticos (a esdrúxula possibilidade de o 
Executivo legislar por meio de decretos-leis - no passado - ou medi das-pro visorias encontra amparo no texto 
constitucional e constitui um problema a parte). No inciso XI do art. 49 da Constituição da República, 
reproduzido em todas as Constituições Estaduais, está fixada a atribuição do Legislativo para "zelar pela 
preservação de sua competência legislativa", podendo, para isso, sustar atos normativos de outros Poderes que 
exorbitem de sua esfera regulamentar interna A questão relevante, portanto, reside na discussão dos 
mecanismos que possam interiorizar no Poder Legislativo as demandas e sugestões emanadas da sociedade, por 
meio de mecanismos que permitam que essas sugestões sejam incorporadas ao processo de discussão e decisão 
existente naquele Poder. 
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comissões competentes, dele podendo resultar projeto de lei específico. Trata-se, dessa 

forma, de uma nova modalidade de iniciativa popular subsidiária no processo legislativo. 

Essa modalidade difere em um aspecto da iniciativa popular consagrada na Constituição: as 

conclusões dos seminários não se transformam automaticamente em uma proposição 

legislativa, como ocorre com aquela outra modalidade. Entretanto, dada a necessidade de 

interveniência de uma comissão legislativa, que conta com assessoramento técnico 

apropriado, a prática mostrou que a transformação das conclusões de seminários legislativos 

em proposições que, aprovadas, se transformaram em leis, foi um caminho muito mais eficaz 

do que a apresentação de projetos diretamente ao parlamento estadual. Da mesma forma, os 

fóruns técnicos promovidos pelas comissões permanentes fornecem, nas sugestões 

apresentadas e nos debates realizados com amplos setores da sociedade organizada, subsídios 

para a elaboração legislativa. 

Bons exemplos desse processo de interação com a sociedade são algumas das leis mais 

importantes em vigor no Estado, nos campos da cultura, do turismo e da política agropecuária, 

a saber: 

• A Lei n.° 11.726, de 30/12/94, que "dispõe sobre a política cultural do 

Estado", foi elaborada a partir de uma série de fóruns técnicos promovidos 

conjuntamente pela Assembléia Legislativa e pela Secretaria de Estado da Cultura, 

com ampla participação de diversos segmentos da sociedade organizada. 

• A Lei n.° 13.298, de 12/12/96, que institui o "Plano Mineiro de 

Turismo", foi resultado do Seminário Legislativo Turismo: caminho das Minas, 

realizado naquele ano. 

• A Lei n,° 11.405, de 28/1/94, que "dispõe sobre a Política Estadual de 

Desenvolvimento Agrícola", resultou, em grande parte, das sugestões apresentadas 
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pela sociedade civil no Seminário Legislativo Minas Terra, promovido no primeiro 

semestre de 1992. 

• A Lei n.° 14.309, de 19/6/2002, que "dispõe sobre as políticas florestal, 

de proteção à biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado", resultou do 

Fórum sobre o Fomento Florestal, promovido pela Comissão de Política 

Agropecuária e Agroindustrial em conjunto com o Instituto Estadual de Florestas e a 

Associação Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE. 

• A Lei n.° 12.596, de 30/7/97, que "dispõe sobre a ocupação, o uso, o 

manejo e a conservação do solo agrícola e dá outras providências", foi resultado de 

anteprojeto oferecido pela Comissão de Representação do Fórum Técnico Terra 

Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

• A Lei n.° 11.812, de 31/1/95, que "dispõe sobre as políticas de inspeção 

e fiscalização sanitárias dos produtos de origem animal e dá outras providências", 

teve origem nas conclusões de fórum técnico realizado em 1994, por demanda do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. 

Nos primeiros anos que se seguiram à implantação do novo ordenamento constitucional, 

a regulamentação normativa dos procedimentos de interação com a sociedade teve como 

prioridade, portanto, as audiências públicas e os seminários legislativos. Nesses casos, as 

propostas de regulamentação legal deveriam ser encaminhadas formalmente a uma 

determinada comissão permanente do Poder Legislativo, para que pudessem tramitar segundo 

os preceitos regimentais. Não havia, no entanto, a obrigatoriedade da tramitação: ainda que as 

entidades julgassem ser conveniente e oportuna a apresentação de uma determinada 

proposição, conforme apontassem as conclusões de um determinado serninário ou fórum, 

necessário seria que uma cornissão específica assumisse a autoria da proposição. 
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No caso do processo legislativo, houve nesse momento uma relação que se pode definir 

como sendo de coexistência entre o processo legislativo institucionalizado e formal e as 

práticas derivadas das atividades participativas, nos termos de B.S. Santos e Avrizter (2003), 

mantendo-se a necessidade da formalização e da institucionalização das propostas, de acordo, 

no entanto, com as decisões adotadas pelos membros do Poder Legislativo. 

No período imediatamente posterior, que pode ser considerado como de transição entre as 

duas modalidades de interação, a ênfase foi dada ao processo de elaboração orçamentária. 

Destaca-se nesse, como em todos os momentos em que se busca implementar modificações 

estruturais, o debate acerca dos limites para a participação legítima de setores não-

governamentais da sociedade. 

A partir da realização das primeiras audiências públicas regionais em 1993, ainda com 

utilização da regulamentação geral em vigor, constatou-se a natureza especial da discussão 

do processo orçamentário. Daí se concluiu pela necessidade de aprimoramento do marco 

regulatório, com a edição de norma constitucional específica, na qual se procurava disciplinar 

e estimular a participação do conjunto dos municípios do Estado. A realização de audiências 

públicas apenas em cidades-pólo, como aconteceu no primeiro momento, produzia distorções, 

apontadas pelo relator, deputado Ajalmar Silva, no parecer da Comissão Especial da Proposta 

de Emenda à Constituição n,° 40/94: 

Em que pese aos resultados favoráveis do modelo até então adotado pela Assembléia 
Legislativa para realização das audiências públicas regionais, alguns aprimoramentos 
devem ser introduzidos no que tange aos critérios para seleção das propostas. A proposição 
em tela visa a tomar mais democráticas as audiências públicas e a alterar os seus critérios, 
com o objetivo de assegurar o seu caráter efetivamente regional. 

Detectou-se, no cômputo geral, um considerável número de propostas acolhidas como 
prioritárias apresentadas por entidades com sede nos municípios onde se realizaram as 
audiências, o que causou certo descontentamento aos demais. 

A Emenda Constitucional n.° 12, de I o de setembro de 1994, que resultou da 

promulgação da Proposta de Emenda à Constituição n.° 40/94, acrescentou parágrafos ao art. 
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157 da Constituição do Estado, nos quais se introduziram significativas alterações nos 

procedimentos das audiencias públicas. Em primeiro lugar, nota-se que a alteração se deu no 

capítulo específico que trata das Finanças Públicas, na seção dedicada aos orçamentos, e não 

apenas na parte relativa às atribuições do Poder Legislativo, como ocorreu no texto original da 

Constituição. Em segundo lugar, determinou-se que as audiencias públicas regionais apenas 

sistematizariam as propostas apresentadas por todos os municípios da região, de forma a 

impedir a predominância das propostas apresentadas pelo municipio-sede da audiência. Em 

terceiro lugar, estabeleceu-se a obrigatoriedade da participação dos Poderes Executivo e 

Judiciário no processo. É esse o momento em que ocorre, portanto, um amplo reconhecimento 

institucional da necessidade da participação popular na elaboração orçamentária, em Minas 

Gerais. 

No período compreendido entre 1996 e 1998 uma nova discussão, agora acerca da 

natureza da participação popular no processo, esteve em pauta na Assembléia Legislativa. 

Pela sua importância e por expor claramente os termos de um debate que não ocorre apenas 

em Minas Gerais, mas que está presente sempre que se quer introduzir formas inovadoras de 

participação no interior das práticas institucionalmente consolidadas, esse debate merece um 

acompanhamento mais detalhado. 

Em novembro de 1996, a deputada Maria José Haueisen (PT) apresentou o Projeto de Lei 

n.° 1.053/96, que tinha como principal objetivo o de alterar a Lei n.° 11.745, de 1995, 

conferindo às entidades populares envolvidas no processo orçamentário a competência para 

definir, dentro de limites pré-fixados pelo Executivo, as ações e as obras a serem executadas. 

Vale a pena transcrever parte da fundamentação da autora, para que se possa compreender a 

natureza do debate que se seguiu: 

A realização de eventos com a participação da população para a definição de parte dos 
investimentos estatais é inovação recente, que surgiu da necessidade de democracia menos 
centralizadora e mais participativa. (...) Em Minas Gerais, no âmbito da administração 
pública estadual, as audiências públicas regionais foram instituídas como fórum para a 
coleta de propostas orçamentárias. Entretanto, em que pese à evolução do evento a cada 
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novo ano em que era realizado, as audiências públicas jamais cumpriram seu papel, 
pois nunca houve outorga à sociedade da definição de investimentos. Tudo o que já foi 
definido como prioridade em audiência pública nunca passou de simples sugestão ao 
Executivo, contrariando totalmente a essência do instituto. Com este projeto de lei, 
pretendemos reinventar as audiências públicas regionais, atribuindo poder deliberativo às 
decisões tomadas pela sociedade, (grifos nossos). 

O projeto teve tramitação difícil e lenta: durante todo o ano de 1997, a matéria não foi 

incluída nas pautas das comissões temáticas, e, portanto, perderam-se todos os prazos 

regimentais. Em 1998, em virtude de requerimento da autora, o projeto foi incluído na ordem 

do dia do Plenário, onde recebeu parecer emitido pelo deputado Péricles Ferreira (PSDB), 

então líder do Governo na Casa. De acordo com esse deputado, não caberia à sociedade 

definir o conteúdo da lei orçamentária, pois essa seria uma prerrogativa exclusiva do Poder 

Legislativo. Em seu parecer, nos trechos que transcrevemos, essa linha de argumentação 

aparece com clareza: 

Da leitura dos dispositivos constitucionais e legais ressalta claramente que o papel das 
audiências públicas é o de possibilitar a manifestação da sociedade acerca das necessidades 
mais prementes de cada região do Estado. Os investimentos apontados como mais necessários 
serão incluídos na lei orçamentária do Estado. Ora, a lei orçamentária é lei no sentido 
formal e material, e compete ao Poder Legislativo a elaboração das leis. Considerando-se 
que competência é a faculdade juridicamente atribuída a entidade, órgão ou agente do 
poder público para emitir decisões, verificamos que haveria usurpação de competência 
caso fosse atribuído às audiências públicas o poder de deliberação, ainda que incidente 
apenas sobre determinada parcela do orçamento. Assim, atribuir ao resultado das 
audiências caráter deliberativo, como pretende o projeto de lei ora analisado, equivale a retirar 
do legislador o poder que lhe é constitucionalmente assegurado de decidir sobre a proposta 
orçamentária, além de usurpar ao Chefe do Poder Executivo o poder de veto a proposição de 
lei. (grifos nossos) 

No primeiro turno o projeto foi aprovado com as modificações introduzidas no parecer do 

relator, que retiraram a natureza deliberativa do processo de participação popular. Entretanto, 

negociações entre as bancadas do governo (PSDB) e da oposição (PT) possibilitaram que, no 

segundo turno, fossem resgatadas as propostas originais. 

O parecer para segundo turno foi emitido pelo deputado Marcos Helênio, do Partido dos 

Trabalhadores, como a autora do projeto. Em seu parecer, o relator argumenta que: 

Durante a discussão da matéria, foi apresentado o Substitutivo n° 1, em Plenário, 
retirando o caráter deliberativo previsto no art 2 o. Retirou-se, também, a expressão 
"definição" do art. I o , a qual foi substituída por "priorização". Ora, priorizar é colocar 
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em ordem de importância. Impossível seria priorizar algo que ainda não estivesse 
definido. (...) 

O pressuposto da realização das audiências públicas é exatamente a 
intenção de os Poderes Executivo e Legislativo abrirem mão da prerrogativa de 
definir a aplicação de parte dos recursos em favor da participação da população 
diretamente interessada, em processo democrático de tomada de decisões. Se os 
Poderes constituídos do Estado delegam para a sociedade, por meio da realização de 
audiências públicas, essa participação, toma-se sem sentido a alegação de 'usurpação de 
competência' ou 'de poder', (grifos nossos) 

O projeto foi aprovado e sancionado pelo Governador do Estado na forma proposta pelo 

relator em segundo turno, que retomou o conteúdo original da matéria, assegurando que a 

participação popular nas audiências regionais teria a natureza deliberativa que se procurava 

implantar. É o que consta na Lein. 0 12.797, de 12 de julho de 1998. 7 3 

Esses dados mostram que a questão da natureza da participação popular na elaboração da 

lei orçamentária normalmente aparece quando da definição do marco regulatório do processo. 

Essa não é, no entanto, uma simples questão procedimental: diz respeito diretamente à 

definição de novas formas de participação democrática, típicas do final do século XX. A 

reação dos defensores da concepção tradicional decorre da adoção de uma visão ainda 

fortemente influenciada pelos autores clássicos que, no contexto do construção da teoria 

moderna do Direito e da Democracia — nos séculos XVIII e XIX — procuravam fortalecer o 

poder dos parlamentos, em oposição às prerrogativas do rei ou da corte. Essa visão, no 

entanto, ainda que com resistências, cada vez mais perde espaço no contexto moderno da 

definição de regras e procedimentos legais, em que se admite com freqüência a intervenção 

direta de cidadãos e entidades. 

Toda a regulamentação legal acima listada não garantiu, no entanto, a eficácia do 

processo de elaboração participativa do orçamento. Dada a natureza autorizativa da lei 

orçamentária, no Brasil, nada garante que as definições constantes na norma serão realmente 

- Todos os pareceres dos relatores e demais documentos dos processos relativos à tramitação de matérias na 
Assembléia Legislativa, produzidos a partir de 1993, podem ser acessados por meio eletrônico na página da 
instituição, no endereço <http://www.almg.gov.br/mate/dirimate.asp>, utilizando-se os mecanismos de 
busca ali disponibilizados. 

http://www.almg.gov.br/mate/dirimate.asp
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executadas pelo Poder Executivo. Em 1998 constatou-se que as propostas priorizadas nas 

audiências públicas realizadas desde 1995 não tinham sido atendidas, no todo ou em parte. 

Assim, um derradeiro esforço no sentido de assegurar a eficácia do processo foi empreendido, 

por meio de uma nova alteração constitucional. 

Por meio da Emenda à Constituição n.° 36, de 30 de dezembro de 1998, inseriu-se 

dispositivo no capítulo que trata da Fiscalização e Controles, procurando assegurar que a 

sociedade fosse informada da inexecução ou da execução insuficiente ou tardia de propostas 

priorizadas nas audiências públicas, para fins de responsabilização do Governador do Estado. 

Nas Disposições Constitucionais Transitórias foram inseridos dispositivos que estabelecem 

um cronograma para o cumprimento das propostas priorizadas nas audiências já realizadas. 

Foi, também, suprimida a exigência de participação do Poda Judiciário nas audiências, 

participação esta que nunca chegou a ocorrer, dada a resistência daquela instituição. 7 4 

Apesar dessas alterações no texto constitucional, o processo das audiências públicas para 

a elaboração do orçamento não se consolidou no Estado. Em 1999, primeiro ano do Governo 

Itamar Franco, sob a denominação de "Construindo o Orçamento Participativo", foram 

realizadas audiências em todas as regiões de planejamento do Estado. Entretanto, mais uma 

vez, as propostas definidas, incluídas no orçamento estadual, não foram executadas 

plenamente, o que levou a Assembléia Legislativa a suspender o processo nos anos seguintes. 

E importante ressaltar que as avaliações iniciais do processo de discussão do orçamento 

demonstraram haver uma boa expectativa dos envolvidos quanto aos resultados do processo. 

Uma sondagem realizada durante as audiências públicas de 1995 permitiu conhecer o perfil 

dos participantes e as suas expectativas quanto ao processo. 7 5 Os dados mostravam que 70% 

4 - O Poder Judiciário sempre argumentou que sua participação não teria sentido, pois nenhuma proposta teria 
significado no âmbito da sua atuação. Esquecia-se, no entanto, que um dos maiores pleitos da população sempre 
foi o da melhoria da prestação jurisdicional, o que poderia ser conseguido por meio da alocação mais eficaz de 
recursos e do seu direcionamento para regiões mais carentes. 

7 5 - Os dados detalhados estão no artigo "Quem é o participante da Audiência Pública", de Maria Elisabete 
Gontijo dos Santos, consultora da Assembléia Legislativa, publicado na Revista do Legislativo n.° 15 - jul-set 
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dos participantes eram oriundos de municípios pequenos (até 30.000 habitantes), com 

predominância de homens adultos, com escolaridade acima da média nacional (60% 

possuíam pelo menos o 2 o grau completo) e com renda elevada para os padrões nacionais 

(64% percebiam acima de cinco salários mínimos; 30% entre 10 e 30 salários mímmos). Ao 

mesmo tempo, segundo a pesquisa, 68,8% dos pesquisados consideravam que as audiências 

iriam ajudar a resolver os problemas de suas regiões, 68,7% estavam satisfeitos com a 

organização das audiências e 73% consideravam bom o processo de divulgação. 

A inexecução das prioridades definidas acarretou a frustração das expectativas e, no 

final, a suspensão do processo a partir de 1999. 

O terceiro momento, que, podemos dizer, ainda está em curso, teve início no ano d 

2003, com a instalação e regulamentação da Comissão de Participação Popular 

principalmente, com a primeira intervenção no planejamento do Estado, quando da elaboração 

do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado — PMDI e do Plano Plurianual de Ação 

Governamental — PPAG, no segundo semestre de 2003. 

Uma nova abordagem da questão da interação com a sociedade no processo orçamentário 

começou a ser elaborada a partir de 2003. Essa abordagem inovadora tem como ponto de 

partida a busca da superação de um limite constitucional, já apontado, que condiciona a 

validade das ações e dos programas específicos à sua compatibilidade com os mecanismos 

de planejamento estadual, expressos no PPAG e no PMDI. 

Para que se possa compreender corretamente a natureza e o contexto institucional que 

circunscrevem essa nova tentativa de se implantar a participação popular na definição de 

ações governamentais, em nível estadual, deve-se entender a dinâmica do processo 

orçamentário, tal como é definido no texto constitucional. A Constituição Federal estabelece 

três níveis — ou momentos — do processo: a) o planejamento de médio prazo, definido no 

1996. Foram distribuídos questionários a todos os participantes das audiências, com o recolhimento de 1.226, o 
que equivale a 57,7% do total e confere à pesquisa um alto grau de confiabilidade. 
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, de quatro anos; b) a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias -LDO, anual, que fixa limites e define processos para a elaboração ou 

alteração da lei orçamentária; c) a Lei Orçamentária Anual -LOA. 

Em Minas Gerais, a Constituição do Estado introduziu um elemento de planejamento de 

longo prazo, prévio aos demais: o PMDI. O primeiro PMDI foi elaborado em 1995 e 

aprovado pela Lei n.° 12.051, de 29 de dezembro daquele ano e o que está atualmente em 

vigor foi elaborado em 2003 e aprovado pela Lei n.° 15.032, de 20 de janeiro de 2004. As 

ações e obras previstas na LOA devem ser compatíveis com os objetivos e prioridades 

definidas no PMDI eno PPAG. 

Um dos argumentos utilizados pelo Executivo para a não implementação das ações 

definidas nas audiências públicas sempre foi a não observância do planejamento estadual, tal 

como definido no PMDI e no PPAG. A estratégia de atuação deve, portanto, voltar-se, em 

primeiro lugar, para intervenções nesses dois instrumentos de planejamento, para posterior 

compatibilização e detalhamento na LOA. 

A criação da Comissão de Participação Popular - CPP, por meio da Resolução n.° 5.212, 

de 29 de maio de 2003, abriu a possibilidade de a Assembléia, em conjunto com a sociedade 

civil, intervir no processo de elaboração desses dois planos. 7 6 A Deliberação da Mesa n.° 

2.333, de 4 de junho de 2003, no seu art. 11, introduziu nas atribuições da CPP a possibilidade 

de realização de audiência para discussão do PMDI e do PPAG, além de outras matérias de 

natureza orçamentária: 

Art. II -A Comissão de Participação Popular, no prazo de trinta dias do 
recebimento pela Assembléia Legislativa dos projetos de lei do Plano Plurianual, do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes Orçamentárias, do 

- Considerando-se que a criação de uma Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados foi 
uma das propostas implementadas pelo então Presidente daquela Casa e atual Governador do Estado, Aécio 
Neves, pode-se perceber um dos motivos da adesão da Assembléia mineira e do próprio Executivo às ações 
implementadas pela Comissão de Participação Popular. No caso mineiro, esta resultou de iniciativa defendida 
principalmente pelo PT, a quem coube, inclusive, a sua presidência. 
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Orçamento Anual e de Crédito Adicional, poderá realizar audiência para informação e 
debate públicos sobre o conteúdo dos projetos. 

Parágrafo único - A proposta resultante da audiência será encaminhada à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando couber, sob a forma de 
emenda fundamentada à proposição. 

Note-se que não há, na regra, a obrigatoriedade de acatamento ou de definição de 

propostas de iniciativa popular. No entanto, ainda no contexto da tensão entre a norma e a 

prática, já apontada quando do exame do processo orçamentário, e agora com um sentido 

invertido, as primeiras experiências da Comissão no exercício de 2003 mostram os seguintes 

resultados 7 7: 

a) foram realizadas cinco audiências públicas, sendo quatro em Belo Horizonte e 

uma em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha; 

b) foram recebidas 203 propostas e/ou sugestões de ações, encaminhadas pelas 

entidades governamentais nos níveis federal, estadual e municipal, por Organizações 

Não-Govemamentais - ONGs ou pessoas físicas participantes; 

c) na Comissão de Participação Popular, após a análise técnica em que foram 

apresentados pareceres contrários a 95 propostas, na maioria dos casos (61) por já 

estarem contempladas no Plano, decidiu-se pela apresentação de 73 emendas ao 

PPAG; 

d) 22 emendas foram aprovadas em Plenário, sancionadas pelo Governador e 

incluídas no Plano. 

Seguindo-se o modelo de intervenção introduzido em 2003, tem-se que o desdobramento 

do processo de participação popular iniciado nas ações de planejamento deve-se traduzir em 

alterações efetivas na lei orçamentária. Nesse sentido, após exame técnico efetuado pela 

Consultoria da Assembléia Legislativa e decisão política, no âmbito das atribuições da 
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, constatou-se que, das 22 emendas 

aprovadas ao PPAG, 20 poderiam ser traduzidas em propostas de emendas à lei orçamentária, 

Essa informação foi apresentada ao relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, que opinou favoravelmente à sua tramitação, com algumas adequações de 

natureza técnica, sem maiores alterações nos conteúdos originais das propostas populares. 

Dessa forma, elas foram aprovadas pela Assembléia e sancionadas pelo Governador do 

Estado. A Tabela 5.1.discrimina o seu conteúdo, destinação e valores. 

Tabela 5.1 

Emendas da Comissão de Participação Popular ao Orçamento de 2004 

EMENDA Órgão e/ou Entidade 
Beneficiada 

Objeto do Gasto Créditos 
orçamentários 

1926-7 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1925-9 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1924 -9 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1923-2 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1922-4 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1921-6 Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social -
SEDESE 

1920-8 Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social -
SEDESE 

1919-4 Fundo Estadual de Assistência 
Social 

1876-7 Secretaria de Estado de Governo 

Implantação de Sistema de Informação, R$100.000,00 
Monitoramento e Avaliação da Política 
de Assistência Social em Minas Gerais -
Sistema/Módulo 2 
P526 - Atendimento ao Migrante - 4030 R$80.000,00 
Pessoas 
P543 -Atendimento ao Idoso -2.048 R$131.5OO,00 
Pessoas 
P875 - Concessão de Benefícios - 800 R$68.500,00 
Municípios 
P509 - Núcleo de Apoio à Família - R$ 180.000,00 
Casa da Família - 575 Famílias 
P576 - Implantação do Sistema de R$40.000,00 
Informação para a Infância e a 
Adolescência (SIPIA) nos Conselhos 
Tutelares dos Municípios 
P469 - Combate à Violência e à R$300.000,00 
Exploração Sexual - 200 Municípios 

P640 - Atendimento à Pessoa Portadora R$ 100.000,00 
de Deficiência - 2.830 Pessoas 
Tranferir a Ação P310 - Mutirão pela R$3.450.000,00 
Segurança Alimentar Nutricional em 
Minas Gerais - Prosan - do Programa 
0338 - Segurança Aumentar - para o 
Programa 0382 - Minas Sem Fome 

Fonte Parecer do Relator: PL 1.116/2003 - Banco de Dados M A T E - A L M G . 

- Os dados completos foram compilados pela assessoria técnica da Assembléia Legislativa e apresentados pela 
Comissão de Participação Popular no documento "Análise estatística das Audiências Públicas do PPAG", em 
janeiro de 2004. 
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Do que foi exposto, pode-se concluir que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais consolidou, nos quinze anos que se passaram desde a implantação de uma nova ordem 

constitucional — democrática — no País, uma prática constante e eficaz de interação com 

diversos segmentos da sociedade civil no que se refere ao processo legislativo em geral. 

Um último aspecto importante desse processo a ser ressaltado reside no fato de que ele 

constitui uma intervenção planejada na realidade social e, nesse sentido, uma política pública 

específica, conduzida no interior do Poder Legislativo, que tem como conseqüência o 

fortalecimento dos mecanismos participativos existentes no exterior do Poder. Essa interação 

entre os setores públicos e as entidades e organizações não-governamentáis tem passado por 

um processo qualitativo de transformação, que apresenta um bom potencial para promover o 

rompimento com a lógica consolidada da atuação dos parlamentares individuais. Nessa lógica, 

a tensão entre o ateadimento de interesses específicos e particularistas, voltados para ganhos 

eleitorais imediatos, e o atendimento a interesses de cunho geral e impessoais tende a 

resolver-se em favor do primeiro dos grupos mencionados. 

Não se pode negar, também, o fato de que o processo de abertura para a sociedade 

organizada decorre do interesse manifesto do Poder Legislativo na legitimação de suas ações 

na nova ordem constitucional democrática. Alguns dados exemplificam essa afirmação. 

- A expansão da iniciativa popular no processo legislativo comporta algumas questões ainda não resolvidas. 
Benevides (2003:104) alerta para o fato de que "a facilidade excessiva pode desprestigiar o instituto 
democrático, banalizando-o ao extremo, e, o que seria pior, tomando-o instrumento de interesses particulares ou 
corporativos e não de interesses coletivos". Apesar dos riscos envolvidos no processo, parece-nos que a outra 
alternativa - o abandono das novas formas de interação entre a sociedade e o Legislativo - não é a mais adequada 
quando se procura aprofundar e radicalizar a democracia. 
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No início da década de 1990 a empresa "Vox Populi", contratada pela direção da 

Assembléia, realizou uma pesquisa sobre a imagem do Poder Legislativo, utilizando-se da 

técnica de grupos de discussão79, e obteve como resultado o panorama seguinte: 

a) a clara "sensação de desconhecimento", associada à falta de informações 

corretas sobre o que ali acontece; 

b) a sensação de que existe "alguma coisa escondida"; 

c) a associação da imagem da instituição à imagem (ruim) dos deputados; 

d) o "desprezo" pelos políticos, que extrapola para a instituição. 

Com base nesse diagnóstico e procurando "abrir" a Assembléia à participação dos 

cidadãos, no decorrer da década de 1990 várias iniciativas administrativas foram adotadas, 

incluindo-se entre elas a criação de mecanismos para facilitar a interlocução com a sociedade 

e o fortalecimento do corpo técnico permanente de assessoramento parlamentar. 

Essas iniciativas receberam algumas avaliações bastante positivas por parte de 

cientistas políticos e especialistas em Poder Legislativo. Fleischer (1998:6), em relatório 

encaminhado ao Banco Inter americano de Desenvolvimento, após examinar vários aspectos 

da gestão de informações na Assembléia e a atuação da Escola do Legislativo, concluiu que: 

De todas as sete assembléias visitadas, a mineira é de longe a melhor equipada 
em termos de equipamento, software e de recursos humanos, especificamente. Nestes 
quesitos pode-se considerá-la, em diversos aspectos, como estando mais 
'incrementada' e mais avançada do que o próprio Congresso Nacional. 

Anastasia (2001:53), por sua vez, destaca como positiva a estratégia adotada pela 

Assembléia Legislativa e a importância do papel atribuído à informação. Segundo ela, as 

inovações 

"não são resultantes de uma adaptação espontânea às novas condições políticas, advindas 
da redemocratização do pais", mas representam a "expressão da intencionalidade de certos 
atores estrategicamente orientados que - a partir de um diagnóstico abrangente do perfil da 
instituição e sensíveis à necessidade de reestruturar a Casa de forma a adequá-la às exigências 

- Foram formados oito grupos de discussão, cada qual representativo de categorias distintas da população, 
baseados em critérios de renda ("classes A, B, Ce D"), de local de nascimento (Belo Horizonte ou interior) e de 
local e tempo de residência (três anos em BH). 
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do novo momento político e aparelhá-la para o exercício mais consistente das tarefas 
legislativas - 'escolheram' novas instituições e arcaram com os custos do processo de criação 
institucional". 

Esse processo encontra-se em andamento. Transformações na esfera legal decorrem de 

transformações na realidade, embora possuam a peculiaridade de, elas mesmas, produzirem 

novas modificações nessa mesma realidade. 8 0 

A construção do marco legal que possibilitou o processo de interação com a sociedade 

civil, no decorrer da década de 1990, espelha as próprias contradições sociais existentes no 

período da redemocratização. O aprofundamento e o êxito do processo, como apontam os 

autores acima citados, aconteceram com mais vigor nas áreas em que não houve a necessidade 

de adesão do Poder Executivo às novas formas de participação. As dificuldades enfrentadas 

na concretização das ações de natureza orçamentária estão relacionadas tanto com concepções 

tradicionais quanto com as próprias dificuldades materiais enfrentadas pelo Estado. 

- Uma boa abordagem (ínão jurídica" da dialética do Direito é a de Boaventura de Souza Santos. Para o autor 
(2000:290), o direito estatal, que integra as chamadas "constelações de juridicidade" apresenta como 
característica o tato de que "ao mesmo tempo que enquadra os litígios surgidos nas relações sociais, é 
reenquadrado por ele através de interpretações rivais do que está em litígio". 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa efetuada nesta dissertação teve como origem e motivação uma inquietação 

derivada de uma antiga advertência feita por Max Weber, no início do século XX, quanto ao 

papel dos parlamentos no Estado moderno. Segundo Weber (1980: 30), quando o parlamento 

não assume a responsabilidade pela proposição de políticas, quando restringe sua atuação ao 

mero encaminhamento de reclamações e queixas dos cidadãos, quando somente rejeita 

dotações orçamentárias e proposições oriundas de outro Poder, ele exerce o que se considera 

"política negativa": 

Entretanto, desde que um parlamento possa apoiar as queixas dos cidadãos contra a 
administração apenas rejeitando dotações e outras legislações e introduzindo noções 
inexequíveis, esse parlamento é excluído de participação positiva na direção dos assuntos 
políticos. Então esse parlamento só pode se envolver em "política negativa", isto é, enfrentar 
os chefes administrativos como se o parlamento fosse um poder hostil; nessas condições o 
parlamento receberá apenas o mínimo indispensável de informações e será considerado como 
uma simples corrente de arrasto, um conglomerado de críticos impotentes e sabichões. 

Considerando-se que a atuação das casas parlamentares, seja na produção do 

ordenamento jurídico, seja no acompanhamento e na fiscalização da execução das políticas 

públicas, constitui um elemento central para a sobrevivência da democracia, as advertências 

de Weber soam como um alerta e um elemento motivador para o exame das condições que 

prevalecem nas atividades do Congresso brasileiro e das Assembléias Legislativas estaduais. 

Esse foi, portanto, o elemento que desencadeou o processo de estudo, e que permanece 

subjacente ao trabalho empreendido. 

O exame de algumas das principais tendências teóricas e de obras significativas que 

tratam das relações políticas e da atuação dos órgãos legislativos no Brasil mostrou que o 

objeto de estudo - Poder Legislativo - somente passou a receber tratamento distinto e 

específico, no Brasil, a partir do final do século XX. Ainda assim, os estudos recentes, como 

se percebeu e procurou demonstrar, têm como seu foco o exame dos processos e 
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comportamentos produzidos no plano federal. Nesse caso, dadas as condições estruturais do 

federalismo brasileiro inscritas na Constituição da República, muitas das conclusões a que 

chegam importantes autores não podem ser extrapoladas para o contexto subnacional, em que 

outras são as possibilidades de atuação dos legisladores e em que prevalecem fortes restrições 

legais para o exercício de suas atividades específicas. 

Assim sendo, optou-se pelo exame dos comportamentos adotados pelos deputados 

estaduais, exemplificados pelos parlamentares mineiros. Ainda que não se tenha feito um 

exame sistemático das atividades dos parlamentares de outras Assembléias Legislativas, pode-

se preswnir, com um grau bastante alto de confiabilidade, que suas atitudes, dadas as 

limitações constitucionais já exaustivamente mencionadas no decorrer desta dissertação, não 

difiram muito das adotadas no Estado de Minas Gerais. 8 1 Nesse aspecto, o trabalho 

apresentado aborda, de forma indireta, o contexto das relações desequilibradas que 

prevalecem no modelo federativo brasileiro, persistentes, no caso do processo legislativo, 

desde a década de 1930. 

O modelo metodológico adotado, baseado na teoria da escolha pública, que tem sua 

matriz nos trabalhos produzidos nos Estados Unidos da América a partir do final da década de 

1950, foi considerado o mais adequado para o estudo de aspectos específicos dos 

comportamentos dos parlamentares. Esse procedimento fez-se necessário para que: 1) não se 

perdesse a especificidade do objeto de estudo; 2) se compreendessem os limites e restrições 

existentes na elaboração do ordenamento jurídico estadual, a partir da atuação dos 

parlamentares no processo legislativo. 

8 1 - Se, em Minas Gerais, a maior parte das leis aprovadas destina-se a declarar como sendo de utilidade pública 
determinadas entidades da sociedade civil, em São Paulo, nos anos recentes, constatou-se, por meio de um 
exame no ordenamento jurídico disponibilizado eletronicamente, que grande parte das normas sancionadas 
dizem respeito à denominação de próprios públicos, diferindo, portanto, daquelas aprovadas em Minas Gerais 
apenas em aspectos secundários. Persiste, nos dois Estados, o mesmo tipo de conteúdo particularizado e 
"clientelista" das leis aprovadas. 
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Para que se justificasse a possibilidade da adoção desse modelo teórico, foi necessária a 

comprovação da possibilidade da identificação recíproca entre representantes e representados. 

Esse fato integra o senso comum que se tem acerca das casas legislativas e, como tal, aparece 

como uma "verdade óbvia" para todos aqueles que, como este autor, convivem diariamente 

com as atividades parlamentares. 

Os dados relativos às votações dos deputados estaduais mineiros nos pleitos de 1994, 

1998 e 2002, obtidos junto aos bancos mantidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, uma vez 

selecionados e agrupados, mostram claramente a existência de uma alta taxa de concentração 

no eleitorado da quase totalidade dos parlamentares. A possibilidade da identificação da 

origem dos votos nominais obtidos foi, dessa forma, exaustivamente comprovada. Esse fato, 

ao lado da irrelevância, no que se refere à identificação mútua entre representantes e 

representados, do argumento (verdadeiro) de que na composição do quociente eleitoral 

acontece uma clara transferência de votos, avaliza a pertinência da matriz teórica utilizada. 

Concluiu-se, em primeiro lugar, que elementos institucionais concernentes à estrutura 

constitucional e aos processos de escolhas individuais dificultam bastante a atuação válida dos 

parlamentares estaduais na construção do chamado "marco regulatório" das políticas públicas. 

O exame da legislação mineira e dos projetos apresentados pelos deputados mostrou que suas 

escolhas se materializam em normas de cunho particularista e regionalista. São leis que, 

8 2 - As vivências pessoais integram o contexto do conhecimento que se tem acerca do objeto, de forma inegável. 
Essa integração acontece de forma ambígua: por um lado, a familiaridade facilita o entendimento de fatos e 
relações que muitas vezes aparecem de forma obscura para o observador externo; por outro lado, dificultam a 
compreensão de nuances e de detalhes que, exatamente por serem bastante familiares, parecem ser ''naturais" ou 
insignificantes. Os dois aspectos mencionados foram sentidos no decorrer do estudo. O autor, consciente da 
possibilidade de que sua vivência de 15 anos no assessoramento técnico permanente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais - primeiro como consultor nos campos do Direito Constitucional e do Direito 
Adminstrativo e, desde 1997 e até o momento da apresentação desta dissertação, como coordenador geral da 
Consultoria Temática da instituição - tenha interferido na análise do objeto, somente teve como solução para essa 
questão a aceitação de que a "objetividade possível" nas Ciências Sociais reside na explicitação das condições 
em que se faz a pesquisa. Se a proximidade ou a familiaridade com o objeto fosse impedimento para a pesquisa 
científica, seria impossível, por exemplo, aos professores universitários escreverem sobre as condições do ensino 
superior no Brasil, coisa que evidentemente não ocorre, como demonstram os inúmeros e excelentes estudos 
existentes sobre a universidade brasileira, produzidos em sua maior parte, senão totalidade, por professores 
universitários. 
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utilizando-se os termos adotados por autores que estudam as políticas públicas, têm conteúdo 

distributivo, ainda que de pouca significação material, e, conseqüentemente, apresentam baixo 

nível de conflito. 

O estudo do processo orçamentário mineiro de 2002, no qual ficou claro o contexto de 

restrição material para as emendas parlamentares, comprovou também o direcionamento das 

propostas parlamentares para as suas bases. O reconhecimento explícito pelo relator do 

Projeto de Lei n.° 1.116/2003, em seu parecer, da existência de um acordo informal para a 

limitação dos valores a que cada deputado teria "direito" em suas emendas, além da 

solicitação de que eles informassem suas "prioridades", confirma em vários aspectos as 

proposições teóricas acerca da troca recíproca de favores e dos mecanismos de alocação de 

recursos nas casas parlamentares. 

Esses fatos confirmam a idéia de que o dilema institucional, quando da elaboração de 

políticas públicas - policy dilemma - , no Brasil, tal qual nos Estados Unidos, resolve-se, no 

interior do parlamento, pela priorização de políticas paroquiais. Ao lado disso, tem-se a 

transferência consentida de atribuições consideradas inerentes ao conjunto do corpo 

legislativo para agentes específicos, sejam internos, como é o caso das lideranças partidárias, 

sejam externos, como acontece quando do exercício da iniciativa no processo por parte do 

Executivo ou mesmo no caso da regulação produzida por agências autônomas. 

Outra conclusão a que se chegou no estudo diz respeito às possibilidades de inovação e 

de superação de uma lógica que parece estar bastante consolidada na atuação parlamentar. 

Nesse caso, o chamado experimentalismo institucional materializa-se, no âmbito da atuação 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela adoção de práticas participativas 

populares. O estudo mostrou também que o processo de consolidação e de aprofundamento 

dessas práticas, ainda em curso, talvez possibilite que se passe de uma relação de coexistência 

entre setores distintos - o estatal e o societário - para uma relação de compartilhamento de 
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ações. Esse pode ser um caminho, portanto, para que se superem as características "negativas" 

da política parlamentar e se consolidem ações democráticas efetivas e eficazes. 

Em síntese, buscou-se no estudo compreender os limites estruturais e as peculiaridades 

arraigadas nos processos das escolhas parlamentares, para que, o que é mais importante, se 

vislumbrassem as possibilidades de sua superação e de construção de novas formas de 

participação democrática na elaboração das políticas públicas no Brasil. 

Para finalizar, vale a pena transcrever parte de um texto de Dagnino (2000:89), em que se 

expõem os desafios que se apresentam para os parlamentares e todos os cidadãos brasileiros 

no processo de consolidação da democracia: 

"O processo de construção de cidadania como afirmação e reconhecimento de direitos 
é, especialmente na sociedade brasileira, um processo de transformação de práticas 
arraigadas na sociedade como um todo. Essa estratégia política implica uma reforma moral e 
intelectual: um processo de aprendizagem social, de construção de novos tipos de relações 
sociais, que requer, obviamente, a constituição de cidadãos como sujeitos sociais ativos." 
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